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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เร่ือง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้” ระหว่างวันท่ี ๒๐ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วน้ัน เป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ทรง

คุณวุฒิภายนอกและนักวิชาการจากต่างสถาบัน การจัดกิจกรรมตร้ังน้ีมีเป้าหมายในการขยายขอบฟ้าวิชาการในทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือสอดคล้องรองรับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย

 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติข้ึนเป็นคร้ังท่ี ๑ เพ่ือให้คณาจารย์ นิสิต 

นักศึกษา ในสถาบันเครือข่ายได้เสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการภายใต้

กรอบแนวคิดและช่ือเร่ืองของการประชุมดังกล่าวข้างต้นข้ึน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ ผลงานทาง

วิชาการให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมท้ังเป็นการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

 ด้วยความสำาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จึงจัดประชุม

วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา และให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ

เผยแผ่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีให้กับนิสิตได้นำาเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึง

เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงถือ

เป็นกลไกท่ีสำาคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

สากล

 ในการจัดประชุมวิชาการคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ท้ังของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตได้

นำาเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลงานวิจัยระหว่าง

นิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ  ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์สู่

การวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป และเพ่ือสนองต่อเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หวังว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

คร้ังน้ี จะเป็นแรงกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ได้ต่ืนตัวและเห็นคุณค่าของการนำาองค์

ความรู้ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าเสนอต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการความรู้สู่สังคมต่อไป

 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละ ทุ่มเท ดำาเนินการจัดงานภาควิชาการ

ครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาท่ีให้ความร่วมมือการจัดประชุมคร้ังน้ี

(พระศรีปริยัติธาดา)
ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ประธานกรรมการดำาเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คำานำา
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ถ้อยแถลง

 วทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดจั้ดประชมุทางวชิาการระดบัชาต ิ

ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้” 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นเวทีนำาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงถือเป็นการเชื่อมโยงพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคมอีกโสตหนึ่งด้วย

 เปน็ท่ีนา่ยนิดวีา่ แมจ้ะเป็นครัง้แรก แตก่ม็คีณาจารย ์นิสติจากสถาบนัตา่ง ๆ  ทัง้ภายใน และภายนอก

ส่งบทความเข้าร่วมนำาเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จำานวนทั้งสิ้น ๒๕๐ บทความ ซึ่งเท่ากับเป็นการให้

เกยีรตแิกว่ทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัยอ์กีโสตหนึง่ดว้ย ทำาใหวิ้ทยาลัยสงฆบ์รุรีมัยเ์องตอ้งตระหนกั และใหค้วามสำาคัญกบั

มาตรฐานทางวิชาการ และพยายามกลั่นกรองบทความทุกบทความเพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตามระยะ

เวลาที่กำาหนด

 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของบทความซึ่งมีหลากหลาย ผู้นำาเสนอมีหลายระดับ ทำาให้คุณภาพของ

บทความก็มีหลายระดับตามไปด้วย คณะผู้จัดทำาได้แบ่งกลุ่มบทความออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นบทความ

ที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก มีการแก้ไขเล็กน้อย กลุ่มที่สอง เป็นบทความที่ผ่านการประเมินระดับดี แต่ก็

จำาเปน็ตอ้งปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และกลุม่ทีส่าม เปน็บทความทีม่ขีอ้สงัเกตจากคณะกรรมการประเมนิคอ่น

ขา้งมาก และตอ้งไดร้บัการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จึงจะสามารถตีพมิพไ์ด ้ทำาใหร้ะยะเวลาในการตพิีมพบ์ทความ

ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ โดยระยะแรกจะเลือกบทความกลุ่มแรก และกลุ่มที่สองบางส่วนตีพิมพ์ไปก่อน ส่วน

กลุม่ทีส่ามเมือ่ไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะจากเจา้ของบทความแลว้ กจ็ะทยอยตพีมิพเ์ผยแพรต่าม

อีกครั้ง

 อนึ่ง แม้คณะกรรมการจะพยายามทำางานจนเต็มความสามารถแล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจำากัดหลายๆ 

ประการ ก็อาจยังทำาให้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซ่ึงข้อบกพร่องเหล่านี้ คณะทำางานขอน้อมรับ และจะขอยกยอด

เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 ท้ายท่ีสุดขออนุโมทนาคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเททำางานในครั้งนี้ หวังว่า 

ประสบการณ์คราวครั้งนี้ จะทำาให้พวกเราเข้มแข็งในโอกาสต่อไป

(พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.)

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการจัดทำาเอกสารทางวิชาการ
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ถ้อยแถลง

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย 

ดำาเนินงานการจัดการศึกษาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

องค์พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาพระไตรปิฎกและ

วิชาการชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ โดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาคือ การศึกษาพระพุทธ

ศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

 การศึกษาหลักธรรมคำาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจและเข้าถึงพร้อมทั้งนำาศาสตร์

สมัยใหม่มายืนยันรับรองความเป็นมณีรัตนะแห่งพุทธธรรม แล้วเผยแผ่ต่อสังคมในรูปแบบการจัดการความรู้

สู่สาธารณะ เป็นภารกิจต้องรับผิดชอบและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย โดยภารกิจอันสำาคัญนี้มหาวิทยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในสว่นกลางไดด้ำาเนนิการและถอืปฏบิตัอิย่างดย่ิีง ครบถว้น เพ่ือแบง่เบาภารกจินี ้วทิยาลัย

สงฆ์บุรีรัมย์จึงดำาริและดำาเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น

 การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้ ได้ดำาเนินตามเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสำานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้แนวทางไว้ว่า “การเผยแผ่ผลงานวิจัย

ในการประชมุวชิาการระดบัชาตหิมายถงึการนำาเสนอบทความวจิยัในท่ีประชมุวชิาการและบทความฉบบัสมบรูณ ์

(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่มีกองบรรณาธิการ

จัดทำารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และต้องมีผล

งานจากสถาบนัภายนอกอยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๒๕” นอกจากนี ้มหาวทิยาลัยยังไดรั้บความร่วมมือจากสำานกังานคณะ

กรรมการอดุมศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการวจัิยแหง่ชาต ิสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั และเครือขา่ย

สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอีสานใต้เป็นเจ้าภาพด้วย

 การจัดประชุมครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มีความ

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธข์องมหาวทิยาลยัคอื ยทุธศาสตรท์ี ่๑ วา่ดว้ยการผลติบณัฑติและพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ วา่ดว้ยการส่งเสรมิการวจิยัและพัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือ

เพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ กลยุทธ์ที่ ๗ ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ผลงานวิจัย

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตัวบ่งชี้คณะกรรมการอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ ๒ ว่าด้วยการวิจัย นอกจาก

นี้การจัดการประชุมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารวิชาการ และการจัดการความรู้

 ในนามคณะผู้จัดทำาเอกสารรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดช

พระคุณพระพรหมบัณฑติ, ศ.ดร. อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยท่ีมีตอ่วทิยาลัยสงฆบ์รุรีมัย์ 
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ดุจบิดาผู้ห่วงใยลูก ๆ ทุกคนตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่เป็น

ศูนย์รวมพลังสามัคคีของชาวมหาจุฬาฯ ตลอดมา ขอขอบพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ ทีเ่มตตาตดิตามการจัดงาน รวมทัง้ใหค้ำาชีแ้นะ วธิกีารดำาเนนิงานทีท่รงคณุค่ายิง่ ขอขอบพระคุณอาจารย์

พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนงานระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์

บุรีรัมย์ด้วยเมตตาเสมอ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สูยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการงานทั่วไป 

ผู้เป็นดุจคลังข้อมูลทุกเรื่อง คอยชี้แนะการทำางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งเสมอมา

 ขอขอบพระคุณทา่นผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรทุกภาคส่วนของมหาวทิยาลัยท้ังส่วนกลางและ

ทีว่ทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัยท์ีเ่มตตาสง่เสรมิสนบัสนนุการจดังานคร้ังนี ้ท้ังดา้นกำาลังความคิด กำาลงักายและกำาลังทรัพย์ 

ทั้งมวลนี้คือพลังให้การขับเคลื่อนงานวิชาการเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน)

รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา

ท่ีปรึกษาผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ด้านวิชาการ



7การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

สารบัญ

เร่ือง    หน้า

การเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา ๑

 พระศรีปริยัติธาดา, ทิพย์ ขันแก้ว, เอกชัย พัฒนะสิงห์

กันโตงดาร: สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของบรรพชนชาวพุทธเขมรสุรินทร์ ๑๑

 พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ, ดร.

การแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๗ 

 ร้อยตำารวจตรี บุญล้วน ครานประโคน 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำาบลหนองสาหร่าย  ๓๔

อำาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 เนตรชนก จำานงกูล 

การประยุกต์หลักธรรมท่ีส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ๔๔

 นายณัฏฐพล อุ่นแก้ว

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา : กรณีศึกษาวัดชายคลอง  ๕๐

อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 พระอธิการประสิทธ์ิ ปสนฺนจิตฺโต 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๕๖

 ดร. สุทัศน์ ประทุมแก้ว

การพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :  ๖๙ 

กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 ผศ.ดร. สุนทร ปัญญะพงษ์

การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีบ้านนำา้ทรัพย์  ๘๑

หมู่ท่ี ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 ธนนนท์ คำาเกล้ียง
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การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย ๙๘

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ผศ. บรรจง โสดาดี

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ  ๑๐๙

กับพระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี

 ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์

การศึกษาแนวทางการนำาอิทธิบาท ๔ มาใช้กับการเล่นกีฬากอล์ฟ ๑๒๐

 นายนะโม สุขปราณี

การศึกษาประเพณีปะอ๊อกเปร๊ียะแค บ้านขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑๒๘

 ภัทระ อินทรกำาแหง, ลัดดาวัลย์ สีพาชัย

การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๔๓

 พระมหาสิทธิพร ชวนปญฺโญฺ (จองวงค์)

วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ท่ีปรากฏในองค์พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ๑๕๒

 ภูวเดช สินทับศาล

การศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป–นาม”ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ๑๖๓

 พระณรงค์ สิริปญฺโญ

การศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิในพุทธศาสนาเถรวาท ๑๗๓

 นายนิติเวท ทานประสิทธ์ิ

การสร้างเกณฑ์มาตรการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ๑๘๑

 ดร. พิชิต ปุริมาตร, ดร. พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล, นางไพวรรณ ปุริมาตร

อิทธิพลของความเช่ือพญานาคท่ีมีต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๑๙๓

 พระครูปริยัติธรรมวราภรณ์ (สมพร พลดาหาญ)
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ความรักในพระพุทธศาสนา ๑๙๘

 โฆษิต คุ้มท่ัว, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, สุทธิวิทย์ วิลัยริด

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสันโดษกับพฤติกรรมการปฏิบัติ ๒๑๐

ตามหลักสันโดษของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พระปลัดเทพฤทธ์ิ ผลญาโณ

ศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พุทธจริตกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิ ๒๑๘

 อภิวัฒชัย พุทธจร

คุณค่าและภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง ๒๒๗

อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 นายวศิน โต๊ะสิงห์

จิตวิญญาณความเป็นพุทธของหมอมะม็วดในวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ๒๔๑

ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์

 ดร. ทักษิณาร์ ไกรราช

ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าแนวคำาสอนเร่ืองธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาสภิกขุ ๒๕๕

 พระชวลิต อุตฺตโม (สุวรรณจันทร์)

บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ : กรณีศึกษาวัดศรีชมภูองค์ต้ือ ๒๖๙

ตำาบลนำา้โมง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 นายอนันต์ คติยะจันทร์

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำา้พรรณรา  ๒๗๙

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์

พุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๘๖

 พระอธิการทองดาว ตนฺติปาโล (พิมนนท์)
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พุทธวิธีการให้คำาปรึกษาท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก ๒๙๔
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ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสถาบันครอบครัว ในจังหวัดสงขลา  ๔๕๑

 โชติมณีรัตน์ จำาปาทอง (ธมฺมโชติยา)

ศึกษาทัศนะของพระพุทธเจ้าท่ีทรงมีต่ออัพยากตปัญหา ๔๖๒

  พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม (บัวพันธ์)

ศึกษาเนกขัมมะท่ีมีผลต่อการบรรลุธรรม ๔๗๒

 พระประยงค์ สุวณฺโณ (คล้ายสุบรรณ์)

ศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคมไทยปัจจุบัน ๔๘๑

 พระสมุห์สมพร รตนรำสี (ดาทอง)

ศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกกับพระเถราจารย์ ๔๘๙

 พระครูวิบูลย์โพธิวัตร



12 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

สารบัญ

เร่ือง    หน้า

ศึกษาผ้าบังสุกุลในการส่งเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ๔๙๔

 พระอนุสรณ์ อธิปญฺโญ (ร่ืนกล่ิน)

ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชน ๕๐๑

ในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พระธีรเมศวร์ มหาสกฺโก

การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีความช่ัวในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๕๑๐

 พระประสิทธิเวท กตปุญฺโญ (เกษรบัว)

ศึกษาวิเคราะห์โทษจากการล่วงละเมิดสิกขาบทเสขิยวัตร ๕๑๘

 พระสุขเกษม กิตฺติธโร (เมืองสันเทียะ)

การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในท่าเต้นบัลเล่ต์ ๕๒๖

 นางสาวประไพรัตน์ กุลศักด์ินันท์

ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาอบายมุข ๖ ๕๓๕

 นายสมศักด์ิ แป้นประโคน

ภาคผนวก   ๕๔๔

 คำาส่ังวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๑/๒๕๖๐ ๕๔๕

 คำาส่ังวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๓๘/๒๕๖๐ ๕๕๗



1การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

การเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา
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บทคัดย่อ

  ในสภาพการณข์องสงัคมท่ีมคีวามรูเ้ปน็เรือ่งท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเปน็ส่ิงจำาเปน็ของการเรยีนรู้

เพือ่สรา้งความกา้วหนา้ใหก้บัหนา้ทีก่ารงานและชวีติ มนษุย ์จดัเปน็ทรพัยากรทีมี่คา่มากในองคก์ร องคก์รจะเจรญิ

หรอืพฒันาไดน้ัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของคนทีเ่ปน็องคป์ระกอบขององคก์รนัน้ ๆ  การทีอ่งคก์รจะพฒันาไดน้ัน้จำาเปน็

ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนเป็นอันดับแรก ผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า จะต้องมีความเข้าใจ

บุคลากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรว่าเขาเหล่านั้นมีความต้องการอะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำาคัญใน

การพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ีผู่บ้รหิารจำาเปน็ตอ้งม ีประกอบกบัความเจรญิกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยใีนปจัจบัุน เปน็

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้มีการแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุน จะเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ใช้กลยุทธ์

ทางดา้นเทคโนโลยมีาแขง่ขนักัน จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งเตรยีมบคุลากร ใหมี้ความพรอ้มท่ีจะปรบัตวัใหทั้นตอ่ความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการพัฒนาคน

 จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือทำาความเข้าใจ อธิบาย ทำานาย และควบคุมหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ วิลเฮลม์ วุ้นด์ เม่ือปี ๑๘๗๙ 

ณ เมืองไลป์ซิป ประเทศเยอรมนี เป็นจุดกำาเนิดของศาสตร์ทางจิตวิทยาอย่างเป็นทางการ จึงทำาให้การศึกษาศาสตร์

ทางจิตวิทยาโดยทั่วไปมีรากฐานอยู่บนแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกตลอดมา เช่นเดียวกันกับการศึกษาวิชาจิตวิทยา

ในประเทศไทยก็ล้วนยึดแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกเป็นฐานในการศึกษาแทบท้ังส้ินจิตวิทยาตะวันตกน้ันเป็นช่ือเรียก

กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีต้นกำาเนิดมาจากกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในซีกโลกตะวันตกท่ีมีความสนใจและมีความ

พยายามท่ีจะแสวงหาความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยท่ีแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกน้ันจะ

มีการแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มทฤษฎีต่างๆซ่ึงแต่ละกลุ่มทฤษฎีต่างก็มีความเห็นหรือจุดเน้นท่ีอธิบายเร่ืองของจิตใจ

และพฤติกรรมที่แตกต่างกันเช่นกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ของซิกมุนด์ ฟรอยด์เชื่อว่าจิตไร้สำานึก 

(Unconscious Mind) เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เชื่อ

ว่าการที่จะเข้าใจมนุษย์ได้ต้องศึกษาพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้เท่านั้น โดยไม่ยอมรับการศึกษาเรื่อง

ภายในจิตใจเลย

 จิตวิทยาแนวพุทธหรือพุทธจิตวิทยานับว่าเป็นแนวคิดที่นำาแก่นของพุทธธรรม อันได้แก่ อริยสัจสี ่

ปฏิจจสมปุบาท และไตรลกัษณ ์มาประยกุต์และผสมผสานกบักระบวนการทางจติวทิยา โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ชว่ย

เยยีวยาและยกระดบัคณุภาพจติใจของมนษุย ์พทุธธรรมถอืเปน็บรมสัจจะ หรือความจรงิอันประเสริฐเกีย่วกบัโลก

และชวีติทีช้ี่ใหเ้หน็ถงึรากเหง้าของความทกุขท์ีบี่บค้ันจติใจมนษุยซ์ึง่ปรากฏอยูอ่ยา่งซ่อนเรน้ เหน็ไดย้าก แตส่ง่ผล

* ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
** อาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
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กระจายอยูใ่นทกุๆ มติขิองชวีติไมว่า่จะเปน็ชวีติสว่นตวั การงานอาชพี สัมพันธภาพระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ และกบั

สิ่งแวดล้อมทั้งหมด พร้อมทั้งได้เสนอวิธีแห่งการชำาระชีวิตและจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ซึ่งความพิเศษ

และความลึกซึ้งของการเห็นความจริงแห่งทุกข์และการชำาระความทุกข์ คือ ปัญญาอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรง

ค้นพบ และนำามาสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

คำาสำาคัญ: การเยียวยา, การพัฒนา, จิตใจ, จิตวิทยาแนะแนว

ABSTRACT

 Three precepts in Buddhism is to abstain from misconduct which act or way of living 

by oneself does not encroach other lovers including misconduct in carnality, do not act out 

mind of the lover of oneself and must be concrete in a lover too, can be control emotion in 

sex as peace mean happiness to occur peace the road lead to happiness from outer factor is 

had sound from enlightened one such as friendship guild from who is a good man consist of 

wisdom virtue to do duty help teaching to other have right view and accordance words for 

guiding to clever easy and must be practice to be able using thought as right by oneself inner 

factor such as proper attention is consider as nicely purify mind can put the mind put the act 

to the world and good life will be more happy

 Three precepts way to peace in Thai society in the level of oneself is limited control 

oneself in sexual does not passionate in form, sound, smell, test, and touch have grad in lover 

with three precept who has this virtue will have happy in life. It is not problem to family and 

society. The revel of family must have honest to each other and stick to 5 insurances namely 

the first is neither side must not make cruel violent into mind of each other by set the mind 

with kindness have love wish well pity sympathetic other one in state of living together. The 

second is neither side must not have a hand quickly selfish make suspicion to wonder of each 

other. The third is neither side must not hurry to received set up oneself of the balance of sexual 

have the detached satisfactory only one lover by think out of his/her. The fourth is neither side 

must not be lie to each other in order to make trust to lover. The fifth is neither side must not 

make case of preoccupation Obsession lose mindfulness by using of drug case lead the mind 

to martial must use based on principle control oneself by mindfulness clear comprehension to 

insurance of careless. The revel of society is follow oneself according to the Threefold learning 

namely precept meditation and wisdom

Keywords: Curing, Development, Mind, Buddhist Psychology.
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บทนำา

  ในสภาพการณ์ของสังคมท่ีมีความรู้เป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเป็นส่ิงจำาเป็นของการเรียนรู้

เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าท่ีการงานและชีวิต มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในองค์กร องค์กรจะ

เจริญหรือพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนท่ีเป็นองค์ประกอบขององค์กรน้ัน ๆ การที่องค์กรจะพัฒนาได้

นั้นจำาเป็นต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนเป็นอันดับแรก ผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า จะต้องมี

ความเข้าใจบุคลากรที่มีอยู่ภายในองค์กรว่าเขาเหล่าน้ันมีความต้องการอะไร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นกระบวน

การสำาคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ีผู่บ้รหิารจำาเปน็ตอ้งม ีประกอบกบัความเจรญิกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้มีการแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุน จะเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษา

ตา่ง ๆ  ใชก้ลยุทธท์างดา้นเทคโนโลยมีาแขง่ขันกนั จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งเตรยีมบคุลากร ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะปรบั

ตัวให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการพัฒนาคน

  จติวิทยาเปน็ศาสตร์ทีมุ่ง่ศกึษาถงึพฤตกิรรมและกระบวนการทางจติของมนษุยโ์ดยมจีดุมุง่หมายเพือ่

ทำาความเขา้ใจ อธบิาย ทำานาย และควบคมุหรอืเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของมนษุย ์วิลเฮลม ์วุน้ด์ เมือ่ป ี๑๘๗๙ ณ 

เมอืงไลปซ์ปิ ประเทศเยอรมน ีเปน็จดุกำาเนดิของศาสตรท์างจติวทิยาอยา่งเปน็ทางการจงึทำาใหก้ารศกึษาศาสตร์

ทางจติวทิยาโดยทัว่ไปมรีากฐานอยูบ่นแนวคดิจติวทิยาตะวนัตกตลอดมาเชน่เดยีวกนักบัการศกึษาวชิาจติวทิยา

ในประเทศไทยก็ล้วนยึดแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกเป็นฐานในการศึกษาแทบทั้งส้ินจิตวิทยาตะวันตกนั้นเป็นชื่อ

เรยีกกลุม่แนวคดิทางจติวทิยาทีม่ตีน้กำาเนดิมาจากกลุ่มคนทีอ่าศัยอยูใ่นซีกโลกตะวนัตกทีม่คีวามสนใจและมคีวาม

พยายามที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องเก่ียวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยที่แนวคิดจิตวิทยาตะวันตกนั้น

จะมีการแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มทฤษฎีต่างก็มีความเห็นหรือจุดเน้นที่อธิบายเรื่องของ

จติใจและพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนัเชน่กลุม่จติวเิคราะห ์(Psychoanalysis) ของซิกมนุด ์ฟรอยดเ์ช่ือวา่จติไรส้ำานกึ 

(UnconsciousMind) เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เชื่อว่าการ

ทีจ่ะเขา้ใจมนษุยไ์ดต้อ้งศกึษาพฤตกิรรมภายนอกทีส่งัเกตเหน็ไดเ้ทา่นัน้ โดยไมย่อมรบัการศกึษาเรือ่งภายในจติใจ

เลย และแมว้า่จิตวทิยาตะวันตกจะไดร้บัการยอมรบัวา่มวีธิกีารแสวงหาความรูใ้นเรือ่งจติใจและพฤตกิรรมมนษุย์

อยา่งเปน็ระบบในแนวทางเดยีวกบัวทิยาศาสตร ์แตอ่ยา่งไรกต็าม ปรากฏการณท์ีม่กัจะเกดิขึน้กบัแนวคดิจติวทิยา

ตะวันตก ก็คือการที่กลุ่มแนวคิดหนึ่งไม่เห็นด้วยหรือมีข้อโต้แย้งกับอีกแนวคิดหนึ่งและเสนอแนวคิดของกลุ่มตน

ขึ้นมา เช่น กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) มองว่าแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมนั้นเป็นแนวคิดที่แคบเกินไป 

โดยเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วมนุษย์มีปัญญา มีความคิด และมีความรู้สึก ซึ่งปัจจัยภายในจิตใจเหล่านี้ต่างหาก

ที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว

  จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดจิตวิทยาตะวันตกนั้นมีลักษณะของการศึกษาพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์

แบบแยกส่วนกัน กล่าวคือ แต่ละกลุ่มแนวคิดมักมีความโน้มเอียงในการศึกษาเรื่องของจิตใจและพฤติกรรม

มนุษย์โดยมุ่งเฉพาะเจาะจงไปในทางใดทางหนึ่ง โดยละเลยการพิจารณาสาเหตุหรือปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน 

ซึ่งการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการเช่นน้ีก็มีความน่าสนใจและมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยในแง่ของการนำาไปอธิบาย

หรือทำาความเข้าใจจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในประเด็นเฉพาะเรื่อง แต่ไม่อาจทำาให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจ

พฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนเพียงพอ ในเวลาเดียวกันด้วยเหตุผลและความสำาคัญดังที่กล่าวมาผู้เขียนจึง

เห็นว่าจิตวิทยาแนวพุทธน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่สำาคัญและมีคุณค่าอีกทางหนึ่งในการที่จะช่วยขยายองค์ความรู้

๓
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ของศาสตร์จิตวิทยาในประเทศไทยให้ลุ่มลึกและกว้างขวางมากย่ิงขึ้น โดยในบทความนี้จะมุ่งแสดงให้เห็นว่าจะ

สามารถนำาจิตวิทยาแนวพุทธ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือจะสามารถนำาแก่นคำาสอนของพุทธธรรมไปใช้ในกระบวนการ

ทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเยียวยาและพัฒนาจิตใจของมนุษย์ได้อย่างไร

กระบวนการทางจิตวิทยา
  จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแนวคิดจิตวิทยาตะวันตก จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าแนวคิดจิตวิทยา

ตะวนัตกจะวางรากฐานอยูบ่นการศกึษาทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์แตย่งัไมม่แีนวคิดใดทางจติวทิยาตะวันตกทีไ่ดร้บัการ

ยอมรับว่าสามารถอธิบายเรื่องของจิตใจมนุษย์ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และเป็นความจริงสูงสุดที่ไม่อาจโต้แย้งได้

  ด้วยเหตุนี้ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นสภาวะที่ละเอียด

ออ่นและลกึซึง้ไดน้ัน้ จึงนา่จะหนัมาใชว้ธิกีารศกึษาจิตใจและพฤติกรรมของมนษุยแ์บบองค์รวม ซึง่เปน็การศึกษา

ทีม่องเรือ่งจติใจและพฤตกิรรมของมนษุยว์า่มใิชเ่กดิมาจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่เพยีงสาเหตเุดยีว แตม่องในแงท่ีว่า่

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไปในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน

กระบวนการทางพุทธธรรม 
  แหล่งความรูอ้นัยิง่ใหญท่ีไ่ดบ้นัทกึข้อคน้พบเกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนษุยแ์บบองคร์วมพรอ้มทัง้รวบรวม

คำาอธบิายเกีย่วกบัธรรมชาตขิองสภาวะทางจติและพฤตกิรรมของมนษุย์ไวอ้ย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางอันเปน็ธรรม

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวดจนได้ค้นพบความจริงสูงสุดเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ

และความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งในแต่ละหลักธรรมคำาสอนมุ่งอธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ของชีวิตและ

จิตใจมนุษย์อย่างละเอียด โดยมีคำาอธิบายถึงสาเหตุ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาสภาพจิตใจของมนุษย์ไว้อย่าง

ชดัเจน โดยผูศ้กึษาสามารถประจกัษ์ชดัถงึความเปน็จรงิตามหลกัพทุธธรรมไดด้ว้ยตนเอง นัน่ก็คอื พระพทุธศาสนา

มไิดเ้ปน็เพยีงแตห่ลกัการหรอืทฤษฎเีทา่นัน้ แต่ยงัวางรากฐานอยูท่ีก่ารปฏบิติัทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิผลทีน่ำาไปสูก่าร

เปลี่ยนแปลงและยกระดับทางด้านจิตใจของบุคคลได้ในหลากหลายมิติ หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่าพุทธศาสนามี

หลักการและวิธีการเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีวิธีการศึกษาที่มีระบบระเบียบ โดยมุง่ศกึษาเพ่ือให้คน้

พบเรื่องธรรมชาติและกฎของธรรมชาติเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แต่มีจุดต่างตรงที่วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการศึกษา

เร่ืองธรรมชาตภิายนอกตัวมนษุย ์แต่พระพทุธศาสนาเนน้การศึกษาเรือ่งธรรมชาตภิายในตวัมนษุย ์หรือธรรมชาติ

ของจติใจมนษุย์ โดยมีคำาอธบิายทีม่เีหตผุลทีส่ามารถพสิจูนซ์ำา้และประจกัษชั์ดถงึผลลัพธท่ี์เปน็ความจรงิแท้ท่ีเหน็

ผลไดโ้ดยไม่จำากดักาล ซึง่ตา่งจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทีอ่าจจะแปรเปลี่ยนไปได้ หากมหีลกัฐานหรอืข้อค้นพบ

ใหม่ๆ ที่มีความน่าเชื่อและแตกต่างจากเดิม

  ในปจัจบุนันี ้หลกัธรรมคำาสอนในทางพทุธศาสนาทีพ่ระพุทธเจ้าทรงตรสัรูน้ัน้ ดจูะมหีลกัต่างๆมากมาย

จนอาจจะมหีลายคนรูส้กึวา่ยากทีจ่ะเขา้ใจและนำาไปปฏิบัตไิด ้ดงัทีท่า่นพุทธทาสภกิขุ (๒๕๒๙: ๕) กลา่ววา่ “เรือ่ง

ที่ตรัสรู้และรู้นั้นมาก เท่ากับใบไม้ทั้งป่า แต่เรื่องจำาเป็นที่ควรรู้ ควรนำามาสอนและนำามาปฏิบัตินั้นเท่ากับใบไม้กำา

มือเดียว” นั่นก็คือ โดยเนื้อแท้แล้วใจความสำาคัญทั้งหมดของพุทธธรรมนั้นมีหลักสำาคัญอยู่ที่การมุ่งพิจารณาถึง

สาเหตุของทุกข์และวิถีทางในการดับทุกข์ และใจความสำาคัญนั้นก็เป็นหลักที่มีเหตุผลที่ทุกคนสามารถขัดเกลา

ตนเองให้เห็นแจ้งได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือพุทธศาสนาเน้นศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคน

ที่ยังไม่ไร้ทุกข์ ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุ (๒๕๒๙ : ๙-๑๐) เรียกปัญหาทางจิตใจของมนุษย์ว่าโรคทางวิญญาณ

๔
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(Spiritual Disease) อันเป็นโรคที่เกิดจากการเห็นผิด ซึ่งการเห็นผิดเป็นเหตุให้คิดผิด พูดผิดและทำาผิด แล้วก็เกิด

โรคตรงทีคิ่ดผดิ พดูผดิ ทำาผดิซึง่โรคทางวิญญาณนีเ้ปน็โรคท่ีเปน็กนัทุกคน ต่างจากโรคทางกาย (Physical Disease) 

และโรคทางจิต (Mental Disease) ที่เป็นเฉพาะในบางคน และในบางเวลา และโดยเหตุที่คนทุกคนเป็นโรคทาง

วญิญาณ ทกุคนจึงต้องรกัษาเยยีวยาในทางวญิญาณโดยใช้ธรรมะหรอืพุทธศาสนากำามอืเดียวทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึใหไ้ด ้

พระธรรมปิฎก (๒๕๓๙: ๒๔-๒๕) เหน็วา่สาเหตทุีจ่ติวทิยากบัพระพทุธศาสนามาบรรจบกนักลายเปน็จติวทิยาแนว

พุทธ (Buddhist Psychology) อันเป็นแนวคิดที่นำาแก่นคำาสอนของพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องทุกข์และวิถีทางใน

การเข้าถึงความดับทุกข์นั้นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางจิตวิทยานั้น เป็นผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลง

ของสภาพชีวิตและสังคม พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมมนุษย์ในยุคพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เจรญิในยคุอุตสาหกรรมน้ันได้ทำาใหค้นมีความพร่ังพร้อมดว้ยวตัถมุากขึน้ แตป่รากฏวา่ชวีติของมนษุยท์ีพ่รัง่พรอ้ม

ดว้ยวัตถุกลบัทำาใหม้ปีญัหามากขึน้ในดา้นจติใจ เชน่ ความเครยีด ความวติกกงัวลความรูส้กึแปลกแยก ความว้าเหว่

เดียวดาย ความรู้สึกว่างเปล่า ไร้ความหมาย มีความกดดันและบีบคั้นซึ่งในทางพุทธศาสนารวมเรียกว่า “ทุกข์” 

ความเป็นไปเช่นนี้เป็นจุดหนึ่งที่มากระตุ้นให้วงการจิตวิทยาขยายความสนใจจากความเจ็บป่วยทางจิตของคนไข้

ในคลินิก ออกมาสู่ปัญหาจิตใจของคนทั่วไป หรือที่เรียกว่าขยายความสนใจจากบุคคลที่ป่วย (Sick Person) มา

สู่คนที่เรียกกันว่าเป็นคนปกติ (Socalled Normal Person) นอกจากนี้ ในการมองปัญหาของมนุษย์ พระพุทธ

ศาสนาไมไ่ดม้องแบบแยกสว่น แต่มองเรือ่งจิตใจของมนษุยแ์ละปญัหาในจติใจของมนษุยน์ัน้วา่สมัพันธกั์บวถิชีวีติ

ของมนษุย์ทัง้หมด คอื การดำาเนนิชวีติทกุดา้นและพฤตกิรรมทกุอยา่ง ฉะนัน้ พระพทุธศาสนาจงึมองจติวทิยาในแง่

ของการแกไ้ขปญัหาและการพฒันามนษุย ์(พระธรรมปฎิก, ๒๕๓๙: ๑๒) จงึกล่าวไดว้า่พระพุทธศาสนานัน้มีระบบ

จติวทิยาท่ีมคีวามสมบูรณ์ในตัวเองจิตวทิยาแนวพทุธจงึชว่ยขยายความคดิความเขา้ใจ และขยายจดุหมายของการ

บำาบัดทางจิตวิทยาตะวันตกให้กว้างออกไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงความเป็นไปของกระแสของ

โลกและชีวิตอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำาไปใช้ในการทำาความเข้าใจและแก้ไขสภาพจิตใจที่เป็นทุกข์ 

ซึ่งเมื่อสภาพจิตใจได้รับการเยียวยา ก็ส่งผลให้คุณภาพของจิตใจได้รับการขัดเกลาและพัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกัน

  

การเยียวยาทางพุทธจิตวิทยา
  จิตวิทยาแนวพุทธหรือพุทธจิตวิทยานับว่าเป็นแนวคิดที่นำาแก่นของพุทธธรรม อันได้แก่ อริยสัจสี่ 

ปฏิจจสมปุบาท และไตรลกัษณ ์มาประยกุต์และผสมผสานกบักระบวนการทางจติวทิยา โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ชว่ย

เยยีวยาและยกระดบัคณุภาพจติใจของมนษุย ์พทุธธรรมถอืเปน็บรมสัจจะ หรือความจรงิอันประเสริฐเกีย่วกบัโลก

และชวีติทีช้ี่ใหเ้หน็ถงึรากเหง้าของความทกุขท์ีบี่บค้ันจติใจมนษุยซ์ึง่ปรากฏอยูอ่ยา่งซ่อนเรน้ เหน็ไดย้าก แตส่ง่ผล

กระจายอยู่ในทุกๆ มิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การงานอาชีพ สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ

กบัสิง่แวดลอ้มทัง้หมด พรอ้มทัง้ไดเ้สนอวธิแีหง่การชำาระชวีติและจติใจให้พ้นจากความทุกขทั์ง้ปวง ซึง่ความพิเศษ

และความลึกซึ้งของการเห็นความจริงแห่งทุกข์และการชำาระความทุกข์ คือ ปัญญาอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรง

ค้นพบ และนำามาสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติมาเป็นเวลากว่า ๒๕๐๐ ปี ที่ผ่านมา และจากระยะ

เวลาอันยาวนานจนถึงในปัจจุบันนี้ พุทธธรรมได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็น อกาลิโก คือ เป็นธรรมท่ีให้ผลได้ไม่

จำากัดกาลยังประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้น พุทธธรรมจึงมีคุณค่าสำาหรับมนุษยชาติโดยถ้วน

หน้าตามระดับสติปัญญาของบุคคล จิตวิทยาแนวพุทธ จึงเป็นการศึกษาธรรมชาติของจิตใจมนุษย์จากหลักพุทธ

ธรรมอันเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ การวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ไว้อย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล

๕
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สามารถจัดการกับชีวิตที่ดำาเนินอยู่ในแต่ละวันในโลกใบนี้ได้ 

  สาระสำาคญัของจิตวทิยาแนวพทุธจงึอยูท่ีก่ารเสนอถงึหลกัการตามธรรมชาตขิองกระบวนการเกดิและ

ดับทุกข์ พร้อมทั้งนำาเสนอถึงวิธีการปฏิบัติหรือวิธีดำาเนินชีวิตให้บรรลุถึงการดับทุกข์หรือปัญหาในจิตใจที่เกิดขึ้น

ให้หมดส้ินไป โดยผู้ศึกษาสามารถนำาความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาเหล่านี้ไปขัดเกลาจิตใจตนเองให้สามารถมอง

เห็นและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงความจริงตามหลักพุทธธรรม จนกระท่ังสามารถนำาความรู้ความเข้าใจดังกล่าวที่

เกิดมีในตนไปเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้อื่นต่อไป หลักธรรมที่เป็นหัวใจสำาคัญท่ี

จะทำาให้มนุษย์เข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์และประจักษ์แจ้งถึงแนวทางในการดับทุกข์ ก็คือ “อริยสัจ ๔” อัน

เป็นหลักธรรมสำาคัญที่ครอบคลุมคำาสอนทั้งหมดในพุทธศาสนาและเป็นหลักธรรมที่เป็นแก่น สำาคัญของแนวคิด

จิตวิทยาแนวพุทธ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่มุ่งผลในทางปฏิบัติ สามารถใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตมีความลึกซึ้งและ

มีหลักธรรมอื่นๆ ซ่อนซ้อนและผสมผสานรวมกันอยู่ในหลักธรรมนี้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในหลักอริยสัจ ๔ จะ

ชว่ยนำาพาผูท้ีศึ่กษาเขา้ใจถงึกระบวนการแห่งความทกุขท์ีเ่กิดขึน้ในชวีติและจติใจต้ังแตจ่ดุเริม่ตน้ไปจนถงึจดุสิน้สดุ

ของความทุกข์อย่างละเอียดและลึกซึ้ง ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลก อันจะนำาไปสู่การ

เปล่ียนแปลงความคิดและการกระทำาของบุคคลทั้งภายในจิตใจของตนเองและในสัมพันธภาพที่มีต่อผู้อื่นและต่อ

สรรพสิ่งรอบตัว พระธรรมปิฎก (๒๕๔๖: ๙๒๐) ได้กล่าวถึงคุณค่าที่เด่นของอริยสัจไว้ว่า นอกจากเป็นคำาสอนที่

ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ยังมีคุณค่าเด่นที่น่าสังเกตอีก

หลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

  ๑. เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล เป็นระบบวิธีแบบอย่างซึ่ง

วิธีการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่จะมีคุณค่าและสมเหตุสมผลจะต้องดำาเนินไปในแนวเดียวกันเช่นนี้

  ๒. เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยนำาเอาหลักความจริงที่

มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ไม่ต้องอ้างอำานาจดลบันดาลของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ

  ๓. เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่ามนุษย์จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ห่าง

ไกลตวัมากมายเพยีงใดกต็าม แตถ่า้เขายงัจะตอ้งใชช้วีติอย่างมีคุณค่าและสัมพันธก์บัส่ิงภายนอกดว้ยด ีเขาจะตอ้ง

เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงนี้ตลอดไป

  ๔. เป็นหลกัความจรงิกลางๆ ทีต่ดิเนือ่งอยูก่บัชวีติ หรอืเปน็เรือ่งของชวีติแท้ๆ ไม่ว่ามนษุย์จะสรา้งสรรค์

ศลิปะวทิยาการ หรอืดำาเนนิการใดๆ ขึน้มาเพือ่แกป้ญัหาและพัฒนาความเปน็อยูข่องตนและไม่ว่าศิลปะวทิยาการ 

หรือกิจการต่างๆ นั้นจะเจริญขึ้น เสื่อมลง หรือสูญสลายไป หรือเกิดมีใหม่มาแทน อย่างไรก็ตาม หลักความจริงที่

เรียกว่าอริยสัจนี้ก็จะคงยืนยง ใหม่และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุกกาล

การพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธจิตวิทยา 
  ส่ิงสำาคัญอยา่งหนึง่เกีย่วกบัอรยิสจั คอื การรูแ้ละทำาหนา้ท่ีตอ่อรยิสัจแต่ละขอ้ใหถ้กูตอ้ง เพ่ือจะไดเ้กดิ

ความเข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

  ๑. ทุกข์ คำาว่าทุกข์ในพุทธธรรมแบ่งความทุกข์เป็น ๓ ลักษณะ คือ

   ๑.๑ ทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์ คือ ความทุกข์กายทุกข์ใจ เจ็บปวด โศกเศร้า เป็นต้น

   ๑.๒ ทุกข์เนื่องด้วยความผันแปร คือความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ เมื่อมีความสุขกับบางอย่าง 

พอนึกว่าสุขนั้นจะต้องสิ้นสุดลง จิตใจเป็นทุกข์ด้วยความกังวลและหวั่นไหวและพอสุขนั้นจืดจางหรือหายไปหรือ

๖
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ผ่านพ้นไปแล้ว ก็หวนระลึกถึงด้วยความโหยหาอาลัย ซึ่งยิ่งสุขมากขึ้นเท่าใดก็จะกลับกลายเป็นทุกข์ที่รุนแรงมาก

ขึ้นเท่านั้น

   ๑.๓ ทุกข์ตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลง มีการเสื่อมลง และดับ

ไป จึงเปน็สภาพที่พร้อมจะกอ่ใหเ้กดิทกุข์แก่ผูท้ี่ไม่รูเ้ทา่ทนัและเข้าไปฝืนกระแสดว้ยความยึดมัน่ถอืมัน่สิง่ทีบุ่คคล

มีหน้าที่ต้องปฏิบัติในอริยสัจข้อที่ ๑ คือ การยอมรับความจริงเกี่ยวกับทุกข์ตามที่มันเป็นอยู่ เพื่อที่จะได้รู้จักทุกข์

หรอืรูจ้กัปญัหาของตนเองตามทีม่นัเปน็จรงิ ดว้ยการยอมรับรู้และเผชิญหนา้ทำาความรู้จักกบัทุกข์ ซึง่ถอืวา่เปน็จดุ

เริ่มต้นในการพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป

  ๒. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา กล่าวคือ เมื่อกำาหนดรู้แล้วว่าทุกข์หรือปัญหาของ

ตนคืออะไร สิ่งที่จะต้องกระทำาต่อไปคือการหาเหตุแห่งความทุกข์และละเหตุนั้นเสีย

  ๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หรือภาวะหมดปัญหา เป็นภาวะที่สุขสงบ ไม่เป็นทุกข์ ไม่บีบคั้น ไม่ปั่น

ป่วนวุ่นวาย เป็นสภาวะของจิตใจที่สงบอันเป็นผลมาจากเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในวงจร

ปฏิจจสมุปบาท และดับที่เหตุแห่งทุกข์นั้นๆ ด้วยความมีสติระลึกรู้ในทุกขณะ

  ๔. มรรค คือ วิธีการที่นำาไปสู่ความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติเพื่อกำาจัดสาเหตุแห่งปัญหา กล่าวคือเมื่อ

รู้ทั้งปัญหา ทั้งสาเหตุแห่งปัญหา ท้ังจุดหมายที่เป็นภาวะหมดสิ้นปัญหา ก็ถึงเวลาท่ีจะต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งการ

ที่พระพุทธเจ้าจัดนิโรธไว้ก่อนมรรคก็เนื่องด้วยเหตุผลให้ผู้ฟังเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งท่ีเป็นจุดหมายก่อน 

จนเกิดความสนใจ มีกำาลังใจ และยินดีที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติและลงมือปฏิบัติต่อไป

 

หลักปฎิจจสมุปบาท
  หน้าที่ของบุคคลที่จะต้องกระทำาต่ออริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรกำาหนดรู้ สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละ

หรือกำาจัด นิโรธ เป็นส่ิงท่ีควรทำาให้แจ้งหรือควรบรรลุ และมรรค เป็นส่ิงท่ีควรดำาเนินการหรือปฏิบัติ (พระธรรมปิฎก,

๒๕๔๖: ๙๐๔-๙๐๕) จากที่กล่าวมาข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงคำานิยามและส่ิงที่บุคคลมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติใน

อริยสัจแต่ละข้อ ต่อจากนี้จะได้ขยายความให้เห็นถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาในจิตใจของมนุษย์ซึ่งอยู่ในอริยสัจ

ข้อที่ ๒ คือสมุทัย และวิธีปฏิบัติเพื่อกำาจัดสาเหตุแห่งปัญหา ซึ่งอยู่ในอริยสัจข้อที่ ๔ คือ มรรค ดังต่อไปนี้

  ปฏิจจสมุปบาท: เหตุแห่งทุกข์โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมองหาสาเหตุแห่งทุกข์มนุษย์มักมองออกไปหา

ที่ซัดทอดภายนอก หรือมองให้ไกลจากความรับผิดชอบของตนเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อจะแก้ไขทุกข์ มนุษย์ก็

ชอบมองออกไปข้างนอก หาที่ปกป้องคุ้มครองให้ตนพ้นภาระ หรือช่วยทำาการแก้ไขทุกข์แทนให้ อันเป็นการหลีก

หนคีวามจรงิ หรอืปดิตาไมม่องทกุข ์ดว้ยวธิกีารเช่นนีม้นษุยจ์ะไมส่ามารถแกป้ญัหาหรอืขจดัทกุขไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงคำา

ว่า “ปฏิจฺจ” หมายถึง “อาศัย” คำาว่า“สมุปฺบาท” หมายถึง “เกิดขึ้นพร้อม” แปลความได้ว่า สิ่งที่อาศัยซึ่งกันและ

กันแล้วเกิดขึ้นพร้อม (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๔๐: ๔) ซึ่งตัวบทที่แสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

คอื หลกัทัว่ไปทีแ่สดงโดยไม่ระบุรายละเอยีด และ หลกัประยกุตห์รอืหลกัแจงหวัขอ้ทีแ่สดงโดยการขยายความให้

เห็นรายละเอียด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ (พระธรรมปิฎก, ๒๕๔๖: ๘๑-๘๒)

  ๑. หลักทั่วไป หรือที่เรียกว่า อิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อ

สิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ด้วย)

  ๒. หลักประยุกต์ หรือหลักแจงหัวข้อเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

จึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ

๗
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เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็น

ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึง

มีชรามรณะ ความโศก ความครำ่าครวญ ทุกข์โทมนัส ความคับแค้นใจจึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง

นี้ จึงมีได้ ด้วยประการฉะนี้

  อธิบายความตามวงจรปฏิจจสมุปบาทได้ดังนี้

  อวิชชา (Ignorance, Lack of Knowledge) คือ ความไม่รู้เท่าทันตามสภาวะความเป็นจริงของชีวิต

และของสรรพสิ่งทั้งหลาย เชน่ หลงผิดคดิวา่มตีัวตน กย็่อมมคีวามอยากเพือ่ตวัตนสงัขาร (Volitional Activities)

คือ ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในเหตุปัจจัยที่เป็นจริง (อวิชชา) จึงคิดปรุงแต่งไปตาม

ความเชือ่ทางสงัคมบา้ง วฒันธรรมบา้ง หรอืตามแนวทางทีส่อคล้องกับความเขา้ใจตามปญัญาของตนในขณะนัน้ๆ

วิญญาณ (Consciousness) คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจในขณะนั้นๆ ตลอดจนสภาพของจิตใจในขณะนั้นๆ อันเป็น

ผลเนือ่งมาจากความคดิทีป่รงุแต่งขึน้มา นามรปู (Animated Organism) คือ ภาวะของรา่งกายและจิตใจทกุส่วน

ทีอ่ยูใ่นสภาพทีส่อดคลอ้งและปฏิบัติหนา้ทีเ่พือ่ตอบ สนองในแนวทางของวญิญาณทีเ่กดิขึน้ตามความคิดปรงุแตง่

นั้น ส่วนต่างๆ ของร่างกายและจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของจิตในขณะนั้นๆ

  สฬายตนะ (The Six Sense-based) คือ อายตนะ ๖ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ การที่นาม

รูปจะทำาหน้าที่ต่อไปได้ก็ต้องอาศัยอายตนะที่ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับสภาวการณ์นั้นๆ อายตนะเกี่ยวข้องกับ

กรณีนั้นๆ จึงตื่นตัวถูกเร่งเร้าให้ทำางาน เช่น เมื่อคิดโกรธ เกลียด หูก็เพ่งไปที่เสียงที่ไม่ชอบใจ หรือเมื่อคิดถึงรูป

ร่างผู้หญิงตาก็จ้องไปที่รูปผู้หญิงที่ฝันใฝ่ อายตนะจึงถูกเร้าทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ผัสสะ (Contact) คือ 

การรับรู้อารมณ์ต่างๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากอายตนะหรือช่องทางในการถูกเร้าให้ทำาหน้าที่เวทนา (Feeling) คือ 

ความรู้สึกที่เรียกว่า การเสวยอารมณ์ ก็เกิดขึ้นในภาวะใดภาวะหนึ่ง คือ สุข สบาย หรือทุกข์ ไม่สบาย เจ็บปวด 

หรือเฉยๆ จากวิญญาณถึงเวทนานี้ เป็นช่วงที่รับผลกรรมมาจากสังขาร (ความคิดปรุงแต่ง) ซึ่งจะสร้างเหตุต่อไป

ตัณหา (Craving) คือ ความอยาก โดยเมื่อแยกให้ชัดมีอาการ ๓ อย่าง 

  ๑. กามตัณหา (Craving for Sense-Pleasure) คือ ความอยากอันเกิดจากความต้องการสนองความ

ต้องการทางประสาททั้ง ๕ คือ รูป รสกลิ่น เสียง สัมผัส หรือความพึงพอใจรักใคร่ หรือความอยากอย่างนั้นอย่าง

นี้ เพื่อสนองต่อร่างกาย

  ๒. ภวตัณหา (Craving for Self-existence) คือ ความอยากมี อยากได้ อยากเป็น เมื่อไม่มีเมื่อไม่ได้ 

เมื่อไม่เป็นเช่นที่ปรารถนา ความทุกข์ก็เกิด

  ๓. วิภวตัณหา (Craving for Non-existence) คือ ความอยากที่จะไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็น ในสิ่งที่ตนไม่

พึงใจ เช่น ความอยากที่จะไม่แก่ ความอยากที่จะไม่เจ็บ ความอยากที่จะไม่ตาย ความอยากที่จะไม่ให้สิ่งต่างๆ 

ที่เคยมีที่เคยเป็นที่ตนพึงใจรักใคร่เปลี่ยนแปลงไป

  อุปาทาน (Attachment, Clinging) คือ ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือไม่ชอบ จนเกิดท่าที

หรือให้คุณค่าต่อส่ิงต่างๆ ในแนวทางที่สนองตัณหาของตน กล่าวคือ เมื่ออยากได้สิ่งใด ก็เกาะเกี่ยวยึดมั่นอย่าง

เหนียวแน่น นั่นคือยิ่งอยากได้มากเท่าใดก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้น ส่วนในกรณีที่ประสบกับทุกขเวทนา ก็อยากไป

ให้พ้นจากสิ่งนั้นก็มีความยึดมั่นชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงพร้อมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่จะดิ้นรนไปหา

๘
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รุนแรงขึ้นในอัตราที่เท่าๆ กัน นั่นก็คือ เกิดความยึดมั่นในสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการต่างๆ ที่จะทำาให้ตนสม

ดังที่ใจปรารถนา

 ภพ (Process of Becoming) คือ พฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออก เพื่อสนองตัณหาและอุปาทานนั้น 

กล่าวคือ เมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้ว จึงคิดมุ่งหมายหรือมีเจตจำานงให้เป็นอย่างนั้นๆ หรือเมื่อต้องการหลีกเลี่ยง

ความเป็นอยา่งนัน้ๆ กจ็ะแสวงหาวธีิการต่างๆ เพือ่ไม่ใหต้้องเผชิญกับส่ิงน้ันๆ โดยท่ีความคิดและการกระทำาท้ังหมด

ถกูผลกัดันใหด้ำาเนนิไปในทศิทางทีอ่ปุาทานกำาหนดยดึถอืไวแ้ลว้จงึแสดงออกซึง่พฤตกิรรมตา่งๆ โดยสอดคลอ้งกบั

อุปาทานนั้น

  ชาติ (Birth) การเกดิความตระหนกัถงึความมตัีวตนวา่มี“ตวัเรา” เช่น ตวัเราทีเ่ปน็คนเกง่ ตวัเราทีเ่ปน็

ผู้มีศักดิ์ศรี ตัวเราที่เป็นคนไม่มีเกียรติ ตัวเราที่เป็นคนไม่มีคุณค่า ฯลฯชรามรณะ (Decay and Death) เมื่อมีตัว

ตนเกิดขึ้น ก็อยากจะเป็นอย่างที่ต้องการและปรารถนาให้ดำารงอยู่ตลอดไป แต่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได้ ตัวตนก็ย่อม

เกิดความเสื่อมความพร่อง ความขาด หรือการจากพราก การสูญสลายจากภาวะชีวิตอันนั้น ความรู้สึกว่าตัวตน

ถูกคุกคามด้วยการเสื่อมสูญ หรือการพลัดพรากจากการได้การมี หรือจากภาวะชีวิตนั้นๆ จึงก่อให้เกิดความโศก 

ความครำา่ครวญ ทกุขโ์ทมนสั ความคบัแคน้ใจ และทกุขเวทนาตา่งๆ เมือ่ไมรู่ไ้มเ่ข้าใจในกระแสเหตปุจัจยัของความ

จรงิ อาการเหลา่นีก้จ็ะวนเวยีนเปน็วงัวนอยูเ่ชน่นัน้ปรากฏการณข์องปฏิจจสมุปบาทนัน้อาจจะเกดิขึน้วูบหนึง่แล้ว

กส็ลายหายไป แตบ่างเรือ่งวงจรปฏจิจสมปุบาทอาจจะเรือ้รงัอยู่เปน็เวลาแรมเดอืนหรอืแรมป ีขึน้อยู่กบัระดบัของ

ความยดึมัน่ถอืมัน่ของบคุคลทีม่ตีอ่สิง่นัน้ๆ วา่มากนอ้ยเพียงใด ซึง่ทุกขใ์นปฏิจจสมุปบาทนัน้เปน็ทุกขเ์นือ่งมาจาก

ความอยากที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจปรารถนาของตนด้วยแรงแห่งความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวตน แต่ถ้าไม่

เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น เช่น ชาวนาทำานาอยู่กลางแดดจ้า บ่นว่า “ร้อนเหลือเกิน” โดยยังไม่ได้เกิดความยึดถือ 

ถือเป็นความทุกข์ตามธรรมดา ยังไม่ใช่ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท แต่หากชาวนารู้สึกน้อยเนื้อตำ่าใจว่าทำาไมตน

ต้องมาเป็นชาวนาเลยต้องมาตากแดดร้อนแบบนี้ อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นทุกข์ในวงจรปฏิจจสมุปบาท

สรุป
 

 การไมเ่ขา้ใจในหลกัพทุธธรรมดังกลา่วอาจทำาใหป้ญัหาหรอืความทุกขข์ยายวงกวา้งออกไปมากขึน้ท้ัง

ในรูปเดิม และในรูปของปัญหาใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา หรือระบายทุกข์นั้นออกไป เป็นความทุกข์หรือความเดือดร้อน

แก่ผู้อ่ืนและแก่สังคม ซึ่งการที่มนุษย์จะสามารถพัฒนาจิตใจให้งอกงามหรือยกระดับจิตใจของตนเองไม่ให้จมอยู่

กับปัญหาหรือความทุกข์ได้นั้นพุทธธรรมชี้ว่ามนุษย์จะต้องศึกษาเพื่อให้รู้จักทุกข์หรือปัญหาของตนเองมิใช่เพื่อ

เป็นทุกข์ แต่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์เพราะถ้าดับทุกข์แก้ปัญหาแล้ว หรือได้สร้างความสามารถในการดับ

ทกุขแ์กป้ญัหาไวพ้รอ้มแลว้ ชวีติกจ็ะปลอดโปรง่โลง่เบา พบสขุทีแ่ทจ้รงิ (พระธรรมปฎิก, ๒๕๔๖: ๙๐๖) ปฏจิจสมุ

ปบาท เปน็หลกัธรรมทีมุ่ง่ใหม้นษุยไ์ด้เหน็ถงึต้นเหตขุองความทกุข์ทีแ่ท้จรงิทีเ่กดิขึน้ภายในตวัมนษุย ์โดยแสดงให้

เหน็วา่ทกุขเ์กดิขึน้มาอยา่งไร และจะดับลงไปอยา่งไรโดยละเอียด รวมทัง้แสดงใหเ้หน็วา่การทีท่กุขจ์ะเกิดขึน้และ

ดบัไปนัน้ มลีกัษณะเปน็เรือ่งของธรรมชาตทิีเ่กีย่วเนือ่งกนัอยู่หลายๆ ชัน้ และอาศัยกนัแล้วทำาใหค้วามทุกข์เกิดขึน้

หรือทำาให้ความทุกข์ดับไป ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุ (๒๕๔๐: ๙) กล่าวว่า ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมที่แสดงให้รู้

เรือ่งความทกุขท์ีเ่กดิขึน้แบบสายฟา้แลบในจิตใจของคนเปน็ประจำาวนั เพราะสิง่ทีเ่รยีกว่าปฏิจจสมปุบาทนัน้มอียู่

ในคนเราแทบจะตลอดเวลา

๙
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้คือเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพุทธเชื้อสายเขมร

ในจังหวัดสุรินทร์ ในเรื่องประเพณีการทำาบุญอุทิศ ในช่วงเทศกาลบุญสารทเดือน ๑๐ หรือ “บุญแซนโฎนตา” 

โดยเฉพาะ “กันโตงดาร” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประกอบพิธีทำาบุญอุทิศ “ทักษิณานุประทาน” กับการ 

บูรณาการองค์ความรู้หลักในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกและศาสตร์สมัยใหม่ มาเป็นฐานแห่งการศึกษา

วิเคราะห์ โดย “นัยแห่งคุณค่าของกันโตงดาร” นี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ในสื่อเชิงสัญลักษณ์นี้

โดยสรุปได้ทั้งหมด ๑๐ ประการคือ (๑) สัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที (๒) สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี

ในเครือญาติ (๓) สัญลักษณ์แห่งประเพณีระหว่างคนเป็นกับคนตาย (๔) สัญลักษณ์แห่งกรรมบันดาล (๕) 

สัญลักษณ์แห่งการแบ่งปัน (๖) สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ (๗) สัญลักษณ์การจัดระเบียบสังคมตาม

นัยแห่งพระพุทธศาสนา (๘) สัญลักษณ์แห่งบุญมหาสังฆทาน (๙) สัญลักษณ์แห่งการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมใน

สังคมพุทธ (๑๐) สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณบรรพชน ดังนั้นแล้ว กันโตงดารจึงเป็นสัญลักษณ์ที่หล่อหลอมพลัง

ศรัทธาและจิตวิญญาณของบรรพชนและเป็นอุบายหล่อหลอมด้วยสื่อด้านมิติแห่งจิตวิญญาณ และพัฒนาเป็น

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) ของชาวพุทธเขมรสุรินทร์ในที่สุด

คำาสำาคัญ: ประเพณีสารท, กันโตงดาร, อุทิศกุศล, จิตวิญญาณ, บรรพชน, ชาวเขมรสุรินทร์

Abstract

 The objective of this article is to study the local wisdom of Thai Buddhist Khmer in 

Surin province, particularly in the offerings dedicated to the deceased’s ceremony during the 

tenth month Sath festival (Saen Don Tar) of Surin Province. Especially, “Kantongdar” is known 

as the sign of the offerings dedicated to the deceased’s ceremony (Dakkhinanupdana) through 

integration between the main Buddhist knowledge, known as the Tipitaka, and modern sciences 

which would be the sources of analytical study. An Author has been analyzing the value of 

Kantongdar’s meaning into 10 meanings in which concealed in this sign and to be summarized 

* อาจารย์ประจำาหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตสุรินทร์ E-mail: Thanaratbhante@gmail.com

๑๑
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as followed; (1) a sign of gratitude (2) a sign of unity in the relationship (3) a sign of tradition 

between the living and the dead (4) a sign of Kamma and rebirth (5) a sign of generosity 

(6) a sign of fruitfulness (7) a sign social organization in Buddhism (8) a sign of offering dedicated 

to the Sangha’s ceremony (Mahasanghadana) (๙) a sign of the Buddhist cultural communication, 

and (10) a sign of spiritual ancestors. Therefore, Kantogndar is known as the sign of integration 

between the power of faith and the spiritual ancestors. It is a strategy blended by sight in 

spiritual dimension and developed into cultural heritage of Buddhist Khmer Surin eventually.

Keywords: Sath Festival, Kantongdar, Dedication, Spiritual Sign, Ancestors, Khermerean Surin

๑. บทนำา
 พระพทุธศาสนามีหลกัคำาสอน ๒ ระดับ คอื ระดับพืน้ฐาน เรยีกวา่โลกยิะ (Worldly) หรอือาจจะเรยีก

วา่พระพทุธศาสนาแบบชาวบา้น ซึง่เหมาะสมแดพ่ทุธศาสนกิชนทีย่งัตอ้งประกอบสมัมาชพี เลีย้งตวัและครอบครวั 

และระดับสูงสุดอันเป็นอุดมคติจัดเป็นขั้นปรมัตถ์ เรียกว่าโลกุตตระ (Ultimate Reality) ดังนั้น หลักธรรมคำาสั่ง

สอนของพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติสุข ความเจริญทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ ศาสนิกผู้นำาคำาสอนของพระพุทธองค์ไปเผยแผ่ โดยหน้าที่หลักก็คือ

พระสงฆ์ ผู้มีหน้าที่เป็นพระธรรมทูต (Buddhist Missionary) ต้องออกไปเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

ดังเฉกเช่นปฐมพุทธดำารัสท่ีพระพุทธองค์ได้ส่งพระอรหันตสาวกชุดแรกออกไปประกาศพระศาสนาว่า “ภิกษุท้ังหลาย

พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”๑ เมื่อมีการก่อเหตุ ก็ย่อมสร้างให้เกิดผล พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยาย

ออกจากมาตุภูมิคือประเทศอินเดียและแผ่ขยายมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิในพุทธศตวรรษที่ ๓ ในยุคพระเจ้าอโศก

มหาราช๒ ทำาให้ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อันประกอบไปด้วยพม่า, กัมพูชา และลาว ได้นับถือและ

ยกย่องใหพ้ระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาประจำาชาต ิและยงัคงมพุีทธศาสนกิชนใหก้ารเคารพศรทัธาเลือ่มใส มาจนถงึ

ปจัจบัุน และสืบเนือ่งจากพระพทุธศาสนาได้แผ่ขยายไปตามแตล่ะภมิูภาคของแตล่ะประเทศ ซึง่มีความหลากหลาย

ดา้นเชือ้ชาต ิและวฒันธรรม ตามแบบอตัลกัษณเ์ฉพาะถิน่ของตนเอง กอ่ใหเ้กิดมีวฒันธรรมและประเพณอัีนดงีาม

ทีม่พีระพุทธศาสนาเป็นฐานหลกัแหง่ศรัทธา จังหวัดสรุนิทรเ์ป็นจงัหวดัท่ีต้ังอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนใต้

ของประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มเขมร, กลุ่มส่วย, กลุ่มลาว, ซึ่งกลุ่มชาติ

พันธ์เหล่านี้ ประชากรโดยส่วนมาก มีการนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท และมีประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะ

ถิ่น ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมุ่งนำาเสนอเฉพาะกลุ่มเขมรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง “กลุ่มเขมรนี้ เป็นกลุ่มชนพื้น

เมืองที่สำาคัญกลุ่มหนึ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ของประเทศไทยและเป็นกลุ่มที่

มีบทบาทเด่นชัด ในการควบคุมอิทธิพลทางการเมืองของดินแดนอีสานระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘”๓ และ

กลุ่มชาวพุทธเขมรสุรินทร์นี้ ก็มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่เด่นชัดและแตกต่างจากกลุ่มลาว และ

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๐.
๒ K.L.Hazra, History of Theravada Buddhism in South-South-East Asia, (New Delhi: Mushiram Monoharlal, ๑๙๖๘), p.๔๐.
๓ ธวัช ปุณโณทก. ความความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมอีสาน, วัฒนธรรมพื้นฐาน, คติความเชื่อ, (ม.ป.ท. ๒๕๒๘) หน้า ๑๗-๑๘

๑๒
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กลุ่มส่วย ในบางประเพณี นั่นคือ ประเพณีแซนโฎนตา หรือการทำาบุญสารทเดือน ๑๐ ซึ่งมีความโดดเด่นและ

มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งแสดงถึงการเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีอารยธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะการจัดทำา 

“กันโตงดาร”ส่ือสัญลักษณ์ในประเพณีแซนโฎนตา ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนประสงค์นำาเสนอคุณค่าของ 

“กันโตงดาร” สิ่งที่เป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมของชาวพุทธเขมรสุรินทร์ในแง่มุมต่างๆ ที่

ได้กลายเป็นอุบายหล่อหลอมให้ชาวพุทธเขมรสุรินทร์ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยใช้หลักการบูรณาการร่วม

กับพุทธธรรมและศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้อนุชนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป

๒. ใครคือ ชาวเขมรสุรินทร์ในประเทศไทย ?
 มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะเอาไว้ อาทิเช่น ธวัช ปุณโณทกได้กล่าวว่า “กลุ่มเขมรเป็นกลุ่ม

ชนพืน้เมอืงทีส่ำาคญักลุม่หนึง่ในบรเิวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนใตข้องประเทศไทยและเปน็กลุม่ทีม่บีทบาท

เด่นชัด ในการควบคุมอิทธิพลทางการเมืองของดินแดนอีสานระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘”๔ และ พีระศักดิ์ 

วรฉัตร๕ ได้ให้แนวคิดไว้ว่า “ชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พูดภาษาเขมร มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ภาษาที่ใช้เป็นภาษาในตระกูลมอญเขมร 

ชาวบ้านนับถือพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (Theravada Buddhism) มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ผสมกบัหลกัคำาสอนทางพระพทุธศาสนา มีวดัเป็นศูนยก์ลางในการประกอบพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา ในดา้น

ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับ การเกิดนั้นจะต้องมีการอยู่ไฟแบบชาวบ้าน การโกนจุก การบวช การแต่งงาน 

ตอ้งมกีารเซน่ไหวผ้บีรรพบรุษุดว้ย งานศพ นยิมนำาไปฝังไวร้ะยะหนึง่กอ่น ปีถดัมาจงึนำาขึน้มาเผา โดยสรุปแล้วชาว

บ้านจะนับถือผี ๓ ประเภท คือ ผีประจำาหมู่บ้าน ผีเฝ้าบ้าน และผีบรรพบุรุษ เมื่อชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรม

ใดๆ ก็จะต้องบอกกล่าวให้ผีเหล่านี้ได้รับรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ ธวัช ปุณโณทก ที่กล่าวไว้อีก

ประเด็นหนึ่งว่า “ชาวเขมรสุรินทร์นั้น คือ ประชากรอีสานที่ใช้ภาษาเขมร มีจารีตประเพณีของกลุ่มชนเด่นชัด ใน

เรื่องของการแต่งกาย เครื่องดนตรี การรับประทานข้าวเจ้า ซึ่งต่างๆ ไปจากกลุ่มวัฒนธรรมไทย ลาว หมู่บ้านชาว

ไทยเขมรมีการนับถือศาสนาพุทธ และถือเป็นสถาบันสำาคัญของหมู่บ้าน มีความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ มีการเซ่นไหว้

ผีบรรพบุรุษในวันสารทเดือน ๑๐ เรียกว่า แซนโฎนตา”๖ 

๓. อันว่า กันโตงดาร คืออะไร ?
 คำาวา่ “กนัโตง” หรอื “กระทง” ตามนยัแหง่พิธกีรรมนี ้คือ กระทงใบตองท่ีเย็บดว้ยกา้นมะพรา้วหรอื

ไม้ซี่เล็กๆ มีลักษณะเย็บเป็นสี่มุม ขนาด ๑๐ X ๑๐ ซม. หรือแล้วแต่ขนาดของภาชนะที่ใส่รอง มีลักษณะคล้าย

กระทง สำาหรบัหอ่หรอืใสข่า้ว กบัขา้ว ของหวาน หรอืผลไม้ตา่งๆ และมีกรวยท่ีทำาจากใบตองครอบ มีขนาดเท่ากบั

ขนาดของกระทง วางครอบเอาไว้ด้านบนกระทง และมีธูปปักไว้บนกรวยสำาหรับจุดในขณะพระสงฆ์ประกอบพิธี

สวดทำาบญุอทุศิหรอื “ดาร” บางทอ้งทีไ่ด้มีการนำาดอกไมเ้รยีกวา่ดอกบายเบณ็ฑม์าปกัประดบัไวด้า้นบนขา้งๆ ธูป 

๑ ดอกกับดอกไม้ ๑ ช่อบนยอดกรวย อีกด้วย ส่วนคำาว่า “ดาร คือ การสวดแผ่อานิสงส์บุญกุศลไปให้ดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษที่กำาลังจะได้รับการปลดปล่อยให้มายังโลกมนุษย์” 

๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗-๑๘
๕ พีระศักด์ิ วรฉัตร์, โครงสร้างอำานาจชุมชนชาวไทยท่ีพูดภาษาเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษา ตำาบลพรหมเทพ อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์,

 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๓๐, หน้า ๓๗.
๖ ธวัช ปุณโณทก, อ้างแล้ว. หน้า ๓๕๒-๓๙๒.

๑๓
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 ดังน้ันคำาว่า “กันโตงดาร” หรือ “กระทงดาร” คือ กระทงใบตองท่ีบรรจุบายเบ็ณฑ์ หรือบายบัดตระโบล

ซึ่งเป็นการใช้ข้าวใหม่ซึ่งเพิ่งออกรวงเป็นนำ้านม นำามาต้มแล้วผสมด้วยนม ถั่ว งา นำ้าตาล นำ้าใบเตย เพื่อให้มีสีเขียว

สวยงามและมีกลิ่นหอม เมื่อข้าวสุกแล้วก็ปั้นเป็นก้อนใส่พานเป็นรูปทรงกรวย คล้ายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ตรงกลาง

ใส่อาหารคาวหวาน หมาก พลู บุหรี่ และใส่เงินตามต้องการ 

๔. ประเพณีแซนโฎนตา: สารทชาวพุทธเขมรสุรินทร์

 ก. ประเพณีแซนโฎนตา คืออะไร ? 

 คำาว่า “‘แซนโฎนตา’ เป็นภาษาท้องถิ่นเขมร ‘แซน’ แปลว่า เซ่นไหว้ ส่วนคำาว่า ‘โฎนตา’ มีคำาอยู่

สองคำา คือ ‘โฎน’ หมายถึง โคตรเหง้าตระกูล ส่วนคำาว่า ‘ตา’ หมายถึง บรรพบุรุษทั้งหลายทั้งปวง (ที่ล่วงลับไป

แล้ว)” พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ, ดร.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (พระอาราม

หลวง) จงัหวดัสรุนิทร ์ได้ใหท้ศันะเกีย่วกบัพธิกีรรมแซนในชมุชนชาวเขมรวา่ “วตัถุสิง่ของ เรยีกวา่ ‘สแนน’ กริยิา

ที่ทำา เรียกว่า ‘แซน’ เช่น จุดธูป จุดเทียน ร้องเรียก อัญเชิญ เท่าที่จะจำาชื่อได้ ให้ลงมาเสวยมาบริโภคอาหารหรือ

สิ่งของเหล่านั้น อาหาร หรือสิ่งของทั้งหมด เรียกว่า สแนน” 

 ข.อะไร คือ ต้นธารแห่งความเชื่อประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมรสุรินทร์ ? 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักปราชญ์ท้องถิ่นทั้งฝ่ายบรรพชิต มีพระครูพิศาลธรรมโกศล (สานนท์ 

สปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอปราสาท วัดปราสาทวารีศรีกุญชร ตัวแทนพระมหาเถระ ผู้รัตตัญญู และ

ฝา่ยฆราวาสตวัแทนผูส้งูอายจุากบ้านโคกพล ูเม่ือวนัที ่๔, ๗ ตลุาคม ๒๕๕๔ ตามลำาดบั พระอธกิารชว่ง ฐติโสภโณ

ได้สรุปทัศนะแห่งต้นธารแห่งความเชื่อของประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ ว่า 

๑ อัษฎางค์ ชมดี บก. ๑๐๐ เรื่อง เมืองสุรินทร์, อุบลราชธานี: โรงพิมพ์ธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๕๑, หน้า ๑๒๓.

 คนเขมรชาวสุรินทร์ตั้งแต่โบราณกาลมีความเชื่อว่า วันแซนโฎนตานี้หากลูก

หลาน คนใดไม่ทำาบุญไปใหไ้ม่จัดสำารบัเซน่ไหว ้หรอืไมไ่ปรว่มพิธกีรรม โดยไมม่เีหตผุลอัน

ควร ผีบรรพบุรุษอาจไม่พอใจ และอาจจะโยงไปเป็นเหตุให้ ทำามาหากินไม่ราบรื่น เพราะ

ถูกเปรตที่เป็นญาติสาปแช่ง จิตใจเกิดความกังวลไม่เป็นสุข ด้วยความเชื่อที่ฝังใจของชาว

เขมรสุรินทร์อย่างนี้ ชาวเขมรสุรินทร์ทุกคนจึงพยายามไปร่วม หรือไม่ก็จัดเครื่องเซ่นไหว้

ที่บ้านของตน ถึงจะมีภารกิจมากมายอย่างไร เมื่อวันนี้มาถึงจะต้องไปร่วมมีส่วนร่วมให้

ได ้แล้วความเปน็สริมิงคลจงึจะเกดิขึน้แกต่น และครอบครวัมีความเจรญิรุง่เรอืงในหนา้ท่ี 

การงาน นอกจากนีย้งัเปน็พธิกีรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการประสานสัมพันธอั์นแนน่แฟ้นของญาต ิ

ที่เป็นทั้งพี่น้องร่วมสายโลหิตทำาให้เห็นบทบาทและหน้าที่ของพิธีกรรม ที่เกิด

จากความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษว่า เป็นพิธีกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย ที่สนองความ

ตอ้งการ และเปน็เครือ่งมอืในการควบคมุความประพฤตขิองคนในสงัคม เพือ่เปน็แนวทาง

ปฏิบัติอีกด้วย

๑๔
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๑๐ อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑.

 (ค) ช่วงกำาหนดการพิธีแซนโฎนตา 

 อัษฎางค์ ชมดี ได้กล่าวไว้ว่า “พิธีสารทเดือนสิบของชาวไทยเช้ือสายเขมรใน

จังหวัดสุรินทร์ เป็นงานที่สำาคัญและย่ิงใหญ่ ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี เชื่อกันว่าเป็นงาน

ประเพณีที่มีการทำาบุญและมีความรื่นเริงด้วย เป็นการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่า

ตายายที่ล่วงลับไปแล้ว ช่วงนี้พืชผลการเกษตรกำาลังให้ผลในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ลูก

หลานต้องทำาบุญ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ได้มีการประกวดกระเชอโฏนตา (กระจาด

สำาหรับใส่เครื่องเซ่นไหว้บูชาผีบรรพบุรุษ) มีการจัดงานฉลองอย่างสนุกสนานกันมาก จึง

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะการ

จัดพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อแบ่งประเภทการจัดพิธีกรรมตามช่วงของระยะเวลาแล้วมี ๒ 

ประเภท ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เบณฑ์ตูจ (สารทเล็ก) คำาว่า เบณฑ์ ในท่ีนี้คือชื่อเรียกเทศกาลงาน 

“เบณฑ์ตูจ” ซึ่งเป็นคำาภาษาเขมร แปลว่า สารทเล็ก การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษครั้งแรก

กระทำาในวนันี ้บรรดาญาตพิีน่อ้งของแตล่ะครอบครัวและชาวบา้นคนอ่ืนๆ ต้องไปทำาบญุ

ถวายภตัตาหารพระทกุๆ วนัมไิดข้าดโดยมีคำาศัพท์ท่ีเรียกเทศกาลงานบญุชว่งนีว้า่ เทศกาล

บุญ การ์เบณฑ์ บุญถือศีล หรือจะเรียกว่า เทศกาลบุญ หรือบุญเลี้ยงพระก็ได้ เหตุที่ต้อง

เรยีกอยา่งนี ้เพราะตลอดชว่งเวลาของสารทเล็กนี ้ชาวบา้นตอ้งหม่ันไปทำาบญุเล้ียงพระท่ี

วัดทุกวัน และต้องรักษาศีล ๕ ให้ครบถ้วน ซึ่งกินเวลารวมตลอดเทศกาลนานถึง ๑๕ วัน 

เบณฑ์ตูจ แปลว่า บิณฑ์เล็ก คือบุญนี้ เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบณฑ์มาจากศัพท์ภาษา

บาลีว่า ปิณฑะ แปลว่าก้อนข้าว

ช่วงท่ี ๒ เบณฑท์ม (สารทใหญ)่ มช่ีวงระยะเวลาการทำาบญุใหผ้บีรรพบรุษุตลอด 

๗ วนั เริม่มกีารประกอบพธิตีามวดัตา่ง ๆ  เพือ่ทำาบญุอทุศิไปใหผ้บีรรพบรุษุ (เรยีกอกีอยา่ง

หนึ่งว่า พิธีสวดดาร” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันแรม ๙ คำ่า ถึงวันแรม ๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ พิธีสารท

ที่สำาคัญจะประกอบพิธีในวันแรม ๑๔ คำ่า ช่วงนี้จะมีพิธีเซ่นไหว้ตลอดวัน แต่การรวมญาติ

เพื่อเซ่นไหว้ จะประกอบพิธีในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า 

ซึ่งประเพณีสารทนี้มีระยะเวลายาวนานถึง ๑๕ วัน” ๑๐ 

การจัดประเภทของพิธีสารทเดือนสิบนี้ จัดตามระยะเวลาของการจัดงานแต่ละ

ช่วงแต่ละตอน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการประกอบพิธีสารทนั้น เป็นการประกอบพิธีตามระยะ

เวลา โดยแตล่ะขัน้ตอนนัน้ มพีธิกีรรมทีไ่มเ่หมอืนกนั จงึเหมาะแกก่ารแบง่ประเภทเพือ่ชือ่

พิธีกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาแต่ละช่วงนั่นเอง

(ฆ) เป้าประสงค์ของพิธีแซนโฎนตา

พิธีสารทเป็นกิจกรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย

เชื้อสายเขมร ในจังหวัดสุรินทร์ ทุกคนไม่เลือกเพศและวัย สามารถปฏิบัติได้และอำานวย

๑๕
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ประโยชน์ให้แก่บุคคลได้ในชีวิตประจำาวัน และเป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยเชื้อสายเขมร โดย

สว่นมากมีความรูส้กึวา่เป็นเรือ่งใกลตั้ว และสามารถประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัได ้ไมใ่ช่

เรื่องที่ห่างไกล และไร้คุณค่า กระทั่งไม่สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้ ดังนั้นแล้ว

เป้าประสงค์ของพิธีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร ในจังหวัดสุรินทร์นี้ พระครู

พิศาลธรรมโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำาเภอปราสาท เจ้าอาวาสวัดปราสาทวารี อำาเภอ

ปราสาท ตัวแทนพระมหาเถระ ผู้รัตตัญญูและปราชญ์ท้องถิ่นชาวเขมรสุรินทร์ ได้แสดง

ทัศนะว่าจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ของพิธีแซนโฎนตา โดยประมวลได้ ๗ ประการ คือ 

๑) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้มีอุปการะหรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้วก็

สามารถทำาได้ โดยถวายทักษิณาทานอุทิศส่วนบุญไปให้ 

๒) เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับเปรต เพราะภูมิของสัตว์ผู้ต้องเสวยผลกรรมที่เคย

กระทำาไว้ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่ไร้อาชีพ ขาดอาหาร คอยรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้

อย่างเดียวเท่านั้น

๓) เพือ่การแสดงความอาลยัรกั ผูมี้อปุการะหรอืญาตผิูล้ว่งลบัไป ดว้ยการรอ้งไห้

เศรา้โศก ครำา่ครวญนัน้ มไิดเ้กดิประโยชน์แตอ่ยา่งใด เพราะไมส่ามารถจะเรยีกรอ้งใหท้า่น

เหล่านั้นกลับฟื้นคืนชีพได้ แต่ทักษิณาทานที่บุคคลถวายในพระสงฆ์เท่านั้น ย่อมสำาเร็จ

ประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 

๔) เพือ่เป็นกศุโลบาย พธิสีารทนีใ้ชเ้ปน็กศุโลบายเพือ่ส่ังสอนใหบ้คุคล มจีติใจเสยี

สละบริจาคทาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อสั่งสมบุญ ไว้ในภายหน้า 

๕) เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวไทยเชื้อสายเขมรโดยอาศัยบรรพบุรุษ

ร่วมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ในครอบครัวหมู่วงศาคณาญาติและชุมชน 

๖) เพือ่สง่เสรมิความเป็นสริมิงคล ตามหลักมงคลสตูรในพระพทุธศาสนา คอื การ

ส่งเสริมใหเ้ลีย้งดบิูดามารดา เมือ่บดิามารดาล่วงลับไป ลูกหลานกส็มควรท่ีจะแสดงความ

กตัญญูกตเวทีด้วยการทำาบุญอุทิศส่วนบุญไปให้

 และ ๗) เพือ่เปน็บรรทดัฐานทางสงัคม ใหค้นในสังคมได้แสดงออกถงึความกตญัญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย อาทิ พ่อแม่ บรรพบุรุษผู้ก่อกำาเนิดชีวิตลูกหลาน แล้วเลี้ยง

ดูอุ้มชูจนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณต่อตนเอง ๑๑

(ง) ประโยชนข์องประเพณแีซนโฎนตาชาวไทยเชือ้สายเขมรในจงัหวดัสรุนิทร ์

พระอธิการช่วง ฐิตโสภโณ ได้ประมวลสาระสำาคัญของประเพณีสารทไว้ ๕ อย่าง

คือ 

๑๑ พระอธิการช่วง ฐิตโสภโณ (ต้ังอยู่), “ศึกษาคติทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ (แซนโฎนตา) ของจังหวัดสุรินทร์”.
  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔) หน้า ๘๖-๘๗

๑๖
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 (๑) ได้รับรู้ประสบการณ์จากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจใน

ประเพณทีอ้งถิน่ของตนเอง ซึง่ควรแกก่ารอนรุกัษ์ไว ้แม้พิธกีรรมบางอย่างจะหมดไปแล้ว

ก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นมรดกสำาคัญที่ตกทอดมาถึงยุคนี้ 

 (๒) ได้ทราบถึงเหตุผลที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ

คนและทราบจุดมุ่งหมายของประเพณีที่แท้จริง ซึ่งควรที่จะดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสม 

กับยุคสมัยดีกว่าจะทอดทิ้งให้เสื่อมหายไป เพราะว่าเจตนา เป้าหมายและประโยชน์ก็

เห็นได้ว่ามีข้อดีอยู่ไม่น้อย

  (๓) มีโอกาสได้บริจาคทาน สมาทานศีล ภาวนา และได้ฟังพระธรรมเทศนา 

จากพระสงฆ์ และได้รับความรัก ความผูกพัน สามัคคีสมานฉันท์กันในหมู่บ้านเพื่อน

บ้านด้วยกัน

  (๔) ได้ปลูกฝังเมตตาธรรมต่อบุคคลทั่วไป และช่วยให้ทราบถึงกิจกรรม ความ

เป็นมาที่มีการสืบเนื่องตลอดมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำาคัญต่อครอบครัว ชุมชน 

สังคม 

 (๕) มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่บุพการี ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว 

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวจังหวัด

สุรินทร์ให้ความสำาคัญในการบำารุงพุทธศาสนา ด้วยประเพณีที่งดงาม เพื่อใช้ในพิธีกรรม

ทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล๑๒

 (จ) ประเพณีดีงาม อันเนื่องด้วยพิธีแซนโฎนตา

ในระหว่างวันเวลาการประกอบพิธีแซนโฎนตาของชาวเขมรสุรินทร์ นี้ ก็จะมีพิธี

ของชาวเขมรสุรินทร์ที่เชื่อมโยงกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ฉันท์

เครือญาติ ดังที่ อัษฎางค์ ชมดีได้ระบุเอาไว้จำานวน ๒ พิธีด้วยกันคือ

 ๑) พิธีกันซง หรือ กันสงฆ์ ในภาษาไทย (“กัน” แปลว่า ถือ, ปฏิบัติ ส่วน “ซง” 

คอื พระสงฆ,์ กัน ซง หรอื กนัสงฆ ์หมายถงึ การปรนนบิตัวิตัถากต่อพระสงฆ์) โดยมีระยะ

เวลาเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ คำ่าเดือน ๑๐ ไปจนถึงวันแรม ๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ โดยชาวบ้านจะ

จดัเวรกนัเปน็เจา้ภาพทำาบญุทีว่ดัทกุวนั บา้นท่ีเปน็เวรจะตอ้งรับผิดชอบภาระตา่งๆ ในวดั 

ดูแลปรนนบัิติพระเณร และเป็นเจ้าภาพทำาบญุประจำาวนั เนือ่งจากจะมชีาวบา้นมาถวาย

ภัตตาหารเช้าและเพลทุกวัน ส่วนตอนกลางคืนก็มีพิธีสวดมนต์และเทศน์ ปัจจัยที่ได้รับ

จากการทำาบุญประจำาวัน ผู้ที่เป็นเวรหรือเจ้าภาพประจำาวันก็จะรวบรวมถวายพระสงฆ์

หลังจากเทศน์จบแล้ว ในช่วงเวลา “กันซง” นี้ พระสงฆ์จะไม่ได้ออกบิณฑบาต ชาวบ้าน

จะมาทำาบุญโดยทำาอาหารมาถวายพระสงฆ์ที่วัด เพราะช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเข้า

๑๒ เร่ืองเดียวกัน หน้า ๑๐๙-๑๑๐.

๑๗
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พรรษาและเปน็ฤดฝูน ซึง่ในระยะนีเ้มอืงสรุนิทร์ เปน็ช่วงฤดฝูน โดยจะมีฝนตกชุกมาก อาจ

จะตกทั้งวันทั้งคืน หรือตกในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาต พระคงลำาบาก 

ซึ่งพอถึงวันพระ คือ ในวันแรม ๘ คำ่า เดือน ๑๐ ก็จะทำาพิธี “ฉลองสงฆ์” กันครั้งหนึ่ง

 ๒) ประเพณีจูนโฎนตาโดยบรรดาลูกหลานและญาติพี่น้องที่ไปทำามาหากินอยู่

แดนไกลก็จะทยอยกันจูนโฎนตา นั่นคือพากันกลับบ้านมาไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย และ

ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยจะเอามะพร้าว ข้าวสารเหนียว ขนมนมเนยต่างๆ มามอบ

ใหท้า่น (พรอ้มทัง้มอบเงนิจำานวนหนึง่ดว้ย) เพือ่ใหท่้านไดใ้ชท้ำาบญุในวนัแซนโฎนตา หาก

พ่อแม่ ปู่ย่าตายายหาชีวิตไม่แล้ว ก็จะพากันไปกราบไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่

เคารพนับถือ โดยมอบข้าวของเงินทองดังกล่าวให้ท่านไว้ทำาบุญในวันแซนโฎนตา หรือ

หากไม่สามารถทำาได้ ก็จะนำาสิ่งของเหล่านี้ไปถวายพระท่ีวัดแทน ซึ่งก็เหมือนกับการได้

ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นกัน ๑๓

๑๓ อัษฏางค์ ชมดี. อ้างแล้ว. หน้า ๑๒๒-๑๑๓.
๑๔ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๒/๖๖-๖๗
๑๕ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๙๙/๒๐๒.
๑๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒.

 อนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์นอกจากชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้ว ยังมีชาวไทยกวยหรือกูย และชาวไทยเชื้อ

สายลาวที่มีประเพณีงานบุญเดือน ๑๐ หรืองานสารทเหมือนกับชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๔ คำ่า 

เดือน ๑๐ ของทุกปี

๕. กันโตงดาร : สัญลักษณ์แห่งคุณค่าตามนัยพระพุทธศาสนา

 (๑) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที

 ชาวพุทธเขมรสุรินทร์มีคติความเชื่อว่า ในพิธีวันแซนโฎนตา แรม ๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ ของทุกปี ถ้าลูก

หลานชาวพุทธเขมรสุรินทร์ คนใดไม่ได้จัดทำาหรือไม่มาร่วมพิธี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบรรพบุรุษอาจไม่พอใจ 

อาจจะเป็นสาเหตุเชื่อมโยงส่งผลให้ทำามาหากินไม่ราบรื่น จิตใจเกิดความกังวลไม่เป็นสุข ด้วยความเชื่ออย่างนี้ทุก

คนจึงพยายามไปร่วมพิธี หรือไม่ก็จัดเครื่องเซ่นไหว้ที่บ้านของตน จากนัยแห่งการแสดงออกนี้เองจึงกลายมาเป็น

สือ่เชงิสญัลกัษณ ์กลุม่ชนชาวพทุธเขมรสรุนิทรไ์ดย้ดึเอาคติเร่ืองความกตญัญกูตเวที ในทางพระพุทธศาสนาท่ีสอน

ว่า “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” ๑๔ นำามาเป็นอุบายหล่อหลอมคนในสังคมให้รู้จักแสดงความ

กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชน ทั้งผู้ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นบุญแห่งทักษิณานุประทาน และเป็นไป

ตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องหน้าที่ของบุตรธิดาท่ีพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่คือ “เมื่อท่านล่วงลับไป

แล้ว ทำาบุญอุทิศให้ท่าน”๑๕ บุญแซนโฎนตา ซึ่งมีกันโตงดารเป็นสื่อสัญลักษณ์ ว่ามีการทำาบุญอุทิศไปให้บรรพชน

นี้ จึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง “การแสดงความกตัญญูกตเวทีตามคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ความกตัญญูกตเวที

ต่อบุคคล ผู้มีความดี หรือมีอุปการะต่อตนเป็นส่วนหนึ่ง หรือต่อบุคคลผู้ได้บำาเพ็ญคุณประโยชน์ หรือมีคุณความดี

เกือ้กลูแกส่่วนรวมอีกสว่นหนึง่”๑๖ ซึง่ชาวพทุธเขมรสรุนิทรไ์ดยึ้ดถอืและปฏิบตัเิปน็ประจำาทุกปอีย่างตอ่เนือ่งดว้ย

ดีเสมอมา

๑๘
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 (๒) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีในเครือญาติ

 มารค ตามไท กล่าวว่า “ความสามัคคี หมายถึง ศักยภาพของสังคมที่จะทำาบางอย่างร่วมกันในบาง

สถานการณท์ีเ่กิดขึน้” ๑๗ กลา่วคอื “ความสามัคคี อาจจะไมใ่ชส่ิง่ทีป่รากฏทกุวนัในสงัคม แต่จะดำารงอยูใ่นลกัษณะ 

“ของแฝง” ซึ่งของแฝงในมิตินี้หมายถึง “ศักยภาพ” ด้วยเหตุนี้ “สามัคคีจะเกิดขึ้น หรือแสดงตนออกมาได้ เมื่อ

คนในสงัคมต้องการความรว่มมือเพือ่กระทำาอะไรบางอยา่ง หรอืเพ่ือปกปอ้งอะไรบางอยา่ง ซึง่เปน็สิง่ทีค่นในสงัคม

มองว่า “มีคุณค่า” (Value) และเมื่อใดคุณค่าดังกล่าวมีแนวโน้มจะถูกทำาลาย เมื่อนั้นความสามัคคีก็จะถูกเรียก

ขึ้นมาเพื่อทำาหน้าที่ในการปกป้อง” ๑๘ ตามในนัยแห่งพระพุทธศาสนานั้น ได้ให้คุณค่าและความสำาคัญของความ

สามคัควีา่ “ความสามัคคขีองคนในสงัคมเป็นเหตนุำามาซึง่สนัตสิขุ” ๑๙ และไดอ้ธบิายคุณค่าของความเปน็ญาตวิา่ 

“ความสนทิสนมคอืญาตทิีด่”ี ๒๐ ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัการปฏบิตัขิองชาวพุทธเขมรสุรนิทร ์ในช่วงการประกอบ

พิธีสารทเดือน ๑๐ โดยบรรดาญาติพี่น้องในสายโลหิต ก็ได้มีโอกาสในการกลับไปเยี่ยมพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่ง

เมื่อไปเยี่ยมแล้ว ก็จะมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามกำาลังของตน แด่ญาติผู้ใหญ่อาทิเช่น เส้ือผ้า ผ้าไหม 

เป็นต้น แล้วญาติผู้ใหญ่ก็จะให้พรแด่ลูกหลาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งประเพณีดังกล่าวเรียกว่า “ประเพณีการ

จูนโฎนตา” ประเพณีอันดีงามนี้เองจัดเป็นวัฒนธรรม “ซึ่งวัฒนธรรมก็จัดเป็นวินัยอย่างหนึ่ง เพราะเป็นแบบแผน

ของสังคม และเปน็เครือ่งฝกึพฤตกิรรมคน เป็นไปในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึง่เฉพาะตวัตลอดจนเปน็เอกลักษณ”์ 
๒๑ ซ่ึงเอกลกัษณน์ีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิความรกัสามคัครีะหว่างเครอืญาต ิเกิดความเสยีสละ เพราะเครือ่งเซ่นไหวน้ั้น ทกุคน

มีส่วนหามา และมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นอุบายในการสงเคราะห์ญาติอย่างหนึ่ง และพระพุทธ

องค์ตรัสว่า “การสงเคราะห์ญาติเป็นมงคล” ๒๒ อีกด้วย ดังนั้นความสามัคคีในหมู่ญาติจึงเป็น “วิถีชีวิต หรือที่ฝรั่ง

เรียกว่า life-style อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม” ๒๓ อันเป็นเอกลักษณ์แห่งความสามัคคีในเครือญาติของชาว

พุทธเขมรในจังหวัดสุรินทร์

 (๓) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งประเพณีระหว่างคนเป็นกับคนตาย

 ในแง่คติชนวิทยา ศิริพร ณ ถลาง ได้ให้ทัศนะว่า “ในสังคมประเพณี (Traditional Societies) ไม่ว่า

จะเป็นระดับชนเผ่าที่เป็นสังคมขนาดเล็ก ประกอบด้วยครอบครัว ๒๐-๓๐ ครอบครัว...หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่น

สงัคมหมู่บา้นในสงัคมเกษตรกรรม...ลว้นแต่ใหค้วามสำาคญักับการประกอบพธิกีรรม จึงจะพบวา่ในสงัคมประเพณี

จะมีพิธีกรรมในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต พิธีกรรมอันเนื่องด้วยการผลิต พิธีกรรมบูชาอำานาจเหนือธรรมชาติ 

และพธิกีรรมตามปฏทิินในแตล่ะเดอืน” ๒๔ และไดใ้หค้ำาตอบท่ีชัดเจนว่า เพราะเหตใุดพิธกีรรมจงึมีความสำาคัญใน

๑๗ มารค ตามไท. “ความสามัคคี”, ใน สันติวิถี: ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความม่ันคง, สถาบันยุทธศาสตร์ สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 (รวบรวม), หน้า ๖๓-๖๔. 
๑๘ พระมหาหรรษา ธมฺมฺหาโส (นิธิบุญยากร) พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือการจัดการความขัดแย้ง. (กรุงเทพฯ: 
 บริษัท ๒๑ เซ็นจูร่ี จำากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.
๑๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓
๒๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๔/๙๖.
๒๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลครีบทอง, ๒๕๔๙๗, หน้า ๑๙๙.
๒๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕/๓, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๗/๗
๒๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. หน้าเดียวกัน
๒๔ ศิราพร ณ ถลาง. ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำานาน-นิทานพ้ืนบ้าน. พิมพ์คร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๖๔.

๑๙
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สังคมประเพณี กล่าวคือ “ในสังคมประเพณี (Traditional Societies) นั้นได้มองว่า พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนอง

ความต้องการของมนุษย์ถึง ๒ ด้าน คือ ทั้งทางด้านสังคมและทางด้านจิตใจ” ๒๕ ดังนั้น เมื่อมองโดยรวมภาพแล้ว 

การประกอบพิธีแซนโฎนตา ในเดือน ๑๐ ของชาวพุทธเขมรสุรินทร์นี้ ซึ่งได้กำาหนดให้มีการทำาบุญอุทิศ (บุญดาร) 

เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปตชน หรือผู้ล่วงลับไปแล้ว สิ่งนี้จัดได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูตก

เวทีต่อบุพการีชน ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งพิธีดังกล่าวเรียกว่า “ปุพเปตพลี” ๒๖ (Offerings dedicated 

to the deceased) อันเป็นหนึ่งในห้าพลี และเป็นพิธีกรรมที่ตอบสนองทางด้านจิตใจของชาวพุทธเขมรสุรินทร์

โดยภาพรวมได้อย่างดียิ่ง

 (๔) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งกรรมบันดาล

 คำาว่า กรรม (Volitional action) ถ้าแปลตามศัพท์ คือ “การงานหรือการกระทำา แต่ในทางธรรม

ต้องจำากัดความจำาเพาะลงไป คือ การกระทำาที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระทำาท่ีเป็นไปด้วยความจงใจ ถ้า

เป็นการกระทำาที่ไม่มีเจตนา ก็ไม่เรียกว่ากรรม ในความหมายทางธรรม” ๒๗ ในคติความเชื่อเรื่องกรรมในโบราณ 

ศาสตราจารยจ์ำานงค ์ทองประเสรฐิ ได้ให้ทศันะวา่ “ความเชือ่เรือ่งผบีรรพบรุษุนัน้ เชือ่กนัวา่เมือ่ตายไปแลว้วญิญาณ

จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่กระทำาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ในยุคของพวกอารยันนั้นมีความเชื่อว่า 

การสร้างสรรค์จักวาลและการให้กำาเนิดมนุษย์นั้น เป็นผลที่เกิดจากการเซ่นสรวงแต่ดั้งเดิม นั่นคือเป็นผลลัพธ์ที่

เกิดจากการสังเวยตนเอง” ๒๘ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อสรุปจากการทำาวิจัยของพระอธิการช่วง ฐิตโสภโณ 

ที่สรุปไว้ว่า 

๒๕ อ้างแล้ว
๒๖ อง.ปญฺจก. (บาลี). ๒๒/๔๑/๔๘. พลี ๕ (๑). ญาติพลี (๒). อติถิพลี (๓) ปุพฺพเปตพลี (๔) ราชพลี และ (๕) เทวตาพลี
๒๗ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์เฉพาะบท คร้ังท่ี ๑ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊ฟ จำากัด, 
 ๒๕๓๑), หน้า ๑๕.
๒๘ จำานง ทองประเสริฐ, บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดียเล่ม ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐, หน้า ๘.
๒๙ พระอธิการช่วง ฐิตโสภโณ (ต้ังอยู่), อ้างแล้ว. หน้า ๑๕๑.

 คติความเชื่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ ที่ปรากฏในพิธีสารทเดือนสิบของชาว

จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสอดคล้องด้วยลักษณะของความเชื่อที่ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อ

เดิมของชาวบ้านกับคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาตามลำาดับ จึงก่อเกิด

ประเพณีและพธิกีรรม ซึง่ได้รับอทิธพิลจากความเชือ่เกีย่วกบัเร่ืองจติวญิญาณวา่ หลงัจาก

ทีต่ายไปแลว้ เชือ่วา่ผูท้ำากรรมใดไวย้อ่มได้รบัผลกรรมนัน้ ทำาดไีดข้ึน้สวรรค์ ทำาช่ัวตกนรก

เปน็เปรต ตอ้งทนทกุขท์รมาน เพราะผลแหง่บาปกรรมท่ีทำาไวน้ัน่เอง และในภูมิแหง่เปรต

พวกเขาสามารถดำารงชพีอยูด่ว้ยการอาศยัสว่นบญุจากการอุปการะของญาติพ่ีนอ้งหรอืผู้

อ่ืนเทา่นัน้หากไมม่ใีครอทุศิไปให้กไ็มไ่ดร้บับญุ ซึง่ผลการวจัิยท่ีพบนัน้มีความสอดคล้องกบั

คติความเชื่อเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๒๙

๒๐
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 (๕) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งการแบ่งปัน

 ในช่วงวันแรม ๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ ชาวพุทธเขมรสุรินทร์มีความเชื่อว่า “เป็นวันที่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

แลว้เดนิทางมาถึงโลกมนษุย ์ชาวไทยเชือ้สายเขมรทกุครอบครวัจะจดัเตรยีมตัง้เครือ่งเซน่ไหวท้ีบ่า้น โดยจดัใส่กัน

จอืเบน็เพือ่ญาติๆ  ใชส้ำาหรบัเซน่ไหวบ้รรพบรุษุ การทำาพธิแีซนโฎนตาโดยผู้อาวโุสกจ็ะเรยีกถามหาลูกหลาน ญาติ

พีน่อ้งวา่มาพรอ้มหนา้กนัหรอืยงั และให้มารวมกนั แล้วจะเริม่เซน่ไหวโ้ดยจดุธปูเทยีน ยกขนัหา้ไหวแ้ละตา่งกพ็ดู

เรียกดวงวิญญาณบรรพบุรุษให้มารับเคร่ืองเซ่นไหว้ แล้วรินนำา้ให้ล้างมือ และรินเคร่ืองด่ืม เช่น เหล้า นำา้อัดลม ฯลฯ

ชี้บอกให้รู้ว่ามีเครื่องเซ่นไหว้อะไรบ้าง เสมือนการมารายงานตัวต่อบรรพบุรุษว่าได้มารอต้อนรับแล้ว ในพิธีเซ่น

ไหว้ใช้เวลาประมาณ ๒๐–๓๐ นาที เม่ือทำาพิธีเสร็จแล้วลูกหลานญาติพี่น้องก็จะนำาอาหารเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ 

มารับประทานร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ลูกหลาน ญาติมิตร เพราะหนึ่งปี มีครั้งเดียว ลูกหลานที่

ไปอยู่หมู่บ้านอื่นหรือต่างจังหวัดจะได้รู้จักคุ้นเคยกัน” ๓๐ ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งความ “จาคะ” ๓๑ คือ การ

แบ่งปัน ความเสียสละ ความมีนำ้าใจ สามารถเสียสละความสุขสำาราญความพอใจส่วนตนเพื่อคนอื่น...ตลอดจนมี

จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติมิตรสหาย ไม่ใจแคบ

 (๖) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

 ชาวไทย เชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อถึงวันประเพณีงานบุญเดือน ๑๐ หรืองานสารท ก็จะมี

การทำาบุญบูชา รำาลึก และอุทิศอาหาร ข้าวของเครื่องใช้แก่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว

เช่นเดียวกันกับกลุ่มคนไทยอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันในขั้นตอนพิธีกรรม ในวันแรม ๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ ของทุกปี

นั้น ชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ เช่ือว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมลูกหลาน หรือญาติพ่ีน้องที่ยัง

มีชีวิตอยู่ สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่อื่นหรือที่แยกครอบครัวจะกลับมาเยี่ยมบ้าน ลูกสาวหรือลูกสะใภ้จะ

ต้องเตรียมของฝาก ภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินทร์เรียกว่า “กันจือเบ็น” (กระเฌอสำาหรับจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้)

เช่น เสื้อผ้าเครื่องใช้มาส่งครอบครัวใหญ่ และจะช่วยกันจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผล

ไม้ เสื้อผ้าเครื่องใช้ เพื่อใช้ในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของครอบครัว ๓๒ และมี “ประเพณีจูนโฎนตา โดยบรรดา

ลกูหลานและญาตพิีน่อ้งทีไ่ปทำามาหากนิอยูแ่ดนไกลกจ็ะทยอยกนัจนูโฎนตา นัน่คือพากนักลับบา้นมาไหวพ้อ่แม่

ปู่ย่าตายาย และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยจะเอามะพร้าว ข้าวสารเหนียว ขนมนมเนยต่างๆ มามอบให้ท่าน 

(พร้อมทั้งมอบเงินจำานวนหนึ่งด้วย) เพื่อให้ท่านได้ใช้ทำาบุญในวันแซนบุญโฎนตา หากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายหาชีวิต

ไม่แล้ว ก็จะพากันไปกราบไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่เคารพนับถือ โดยมอบข้าวของเงินทองดังกล่าวให้

ทา่นไวท้ำาบญุในวนัแซนโฎนตา หรอืหากไมส่ามารถทำาได ้กจ็ะนำาส่ิงของเหล่านีไ้ปถวายพระทีว่ดัแทน ซึง่กเ็หมอืน

กับการได้ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นกัน” ๓๓ จากประเด็นแห่งการจัดเตรียมกระเฌอ

โฎนตา หรอื กนัจอืเบน็ ซึง่เปน็ประเพณสีำาหรบัผูต้ายไปแลว้ และประเพณกีารจนูโฎนตาซึง่เปน็ประเพณสีำาหรบั

คนเป็น ผู้ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งสองอย่างนี้จึงกลายเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้มวลสมาชิกที่อาศัยอยู่ในสังคม

๓๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์, ไงแซนโฎนตา (สารทชาวไทยเช้ือสายเขมร, [ออนไลท์] แหล่งท่ีมา: http://www.finearts.go.th/
 surinmuseum/parameters/km/item [๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐]
๓๑ สำ.สำ. (บาลี) ๑๕/๘๕๕/๓๑๖.: หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ (๑) สัจจะ ฝึกตน, (๒) ทมะ ฝึกตน, (๓) ขันติ อดทน, และ (๔) จาคะ เสียสละ
๓๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์, อ้างแล้ว
๓๓ อัษฏางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๒-๑๑๓.

๒๑
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เดยีวกนัไดร้บัรูถ้งึความอดุมสมบรูณข์องขา้วปลา อาหาร ในปนีัน้ๆ และเปน็ดชันชีีวั้ดความรุง่เรอืงดา้นเศรษฐกจิ

ของประเทศชาตโิดยรว่มอกีดว้ย ดงันัน้แล้ว “สตรผีูเ้ปน็สะใภ ้ผูต้อ้งการความสขุจากการครองเรอืนและตอ้งการ

ให้ครอบครัวมีความสุข ไม่มีปัญหาขัดแย้งภายในบ้าน จึงควรเอาใจใส่ รับผิดชอบงานที่ทำาอยู่ให้เรียบร้อยให้การ

งานนั้นลุล่วงสำาเร็จไปได้ด้วยดี” ๓๔

 (๗) กันโตงดารคือสัญลักษณ์การจัดระเบียบสังคมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา

 ในความคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา มีปรากฏในสิงคาลกสูตร ๓๕ ซึ่งทวี

ศักดิ์ ทองทิพย์ ได้สรุปความเห็นไว้ว่า “แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมโดยกล่าวถึงสังคมแบบโครงสร้าง หน้าที่ 

เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลกลุ่ม ต่างๆ ตามหลักทิศ ๖ และการจัดระเบียบภายในตัวบุคคลได้แก่การเว้นจาก

บาปกรรม ๑๔ ประการ ท้ังสองประการน้ีเรียกรวมกันว่าเป็นอริยะวินัยซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือในการจัดระเบียบสังคม” ๓๖

สาระความสำาคัญของสิงคาลกสูตรนี้ สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวถึงว่า “ชาวยุโรปเลื่อมใสกันมาก เพราะเชื่อว่า

สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ โดยเสนอหลักทิศ ๖ อันแสดงว่าบุคคลทุกประเภทในสังคม ควรปฏิบัติต่อกันในทางที่

ดีงาม ไม่มีการกดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไป” ๓๗ ดังนั้นแล้ว สาระสำาคัญจากพิธีแซน โฎนตาของชาวพุทธเขมรสุรินทร์ 

ซึง่มกีนัโตงดารเปน็สือ่เชงิสญัลกัษณ์แหง่การแสดงออกนี ้สามารถจดัเปน็การปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามโครงสรา้งของ

สงัคม โดยเฉพาะการปฏบัิติตามหนา้ทีต่ามหลกัแหง่ทศิ ๖ ในสงิคาลกสตูรนี ้สามารถจดัเปน็ตวัดชันชีีว้ดัใหเ้หน็วา่ 

ประเพณดีงักลา่วนีเ้ป็นเครือ่งมือทางสงัคม (Social Tools) ของชาวพทุธเขมรสรุนิทร ์ทีเ่ปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการ

จัดระเบียบสังคมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา(Social Organization in Buddhism) นั่นเอง 

 (๘) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งบุญมหาสังฆทาน

 ดงัทีก่ลา่วมาแล้วในเบือ้งตน้วา่ ประเพณอีนัดงีามอันเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพระพุทธศาสนากคื็อ ประเพณี

กนัสงฆ ์ซึง่เปน็ชว่งโอกาสอนัดีทีช่าวพทุธเขมรสรุนิทร ์ได้วา่งเวน้จากการทำานาในฤดฝูน เพ่ือรอเก็บเกีย่วผลผลติใน

ฤดถูดัไป ไดม้โีอกาสในการทำาบุญถวายการอปุถมัภ์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอนัเปน็การทำาบญุตามกาล ซึง่นอก

เหนอืจากพธิกีนัสงฆแ์ลว้ตลอด ๑๕ วนัดังกล่าวแลว้กย็งัมีพธิกีรรมทีส่ำาคญัในชว่งเยน็ของวนัแรม ๑๕ คำา่ เดอืน ๑๐ 

ชาวพทุธเขมรสรุนิทร ์“มีการเตรยีมเครือ่งเซน่ไหว ้เปลีย่นเสือ้ผา้ใหมซ่ึง่ไดจ้ดัเตรยีมไวแ้ลว้ พรอ้มบอกใหว้ญิญาณ

บรรพบุรุษไปที่วัดเพื่อฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพระสงฆ์จะทำาพิธีมอบเครื่องเซ่นไหว้แก่บรรพบุรุษ แล้ว

กลับมาบ้านเตรียมปูที่นอนและเครื่องใช้สำาหรับให้บรรพบุรุษ เชื่อว่าบรรพบุรุษจะค้างที่บ้านในคืนนี้ ก่อนสว่างก็

จะทำาเรือกาบกล้วย ใส่เงินกระดาษ ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และเสื้อผ้าของใช้ขนาดเล็ก จุดธูปเทียนแล้ว

ลอยไปในแม่นำ้า หรือบ่อในบริเวณบ้านเพื่อเป็นการส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับสู่ยมโลกก่อนสว่าง หากไม่ทำาเรือ

ส่งท่านก็จะกลับไปยมโลกไม่ได้ และจะติดค้างอยู่ในโลกมนุษย์กระทั่งถึงวันแซนโฎนตาอีกรอบนับเป็นการสร้าง

๓๔ พระครูวาทีวรวัฒน์ “การประยุกต์ใช้โอวาท ๑๐ ในการเสริมสร้างครอบครัวสันติสุข” ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๒ 
 ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณาธิการ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗): หน้า ๔๕.
๓๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒-๒๗๔/๑๙๙-๒๑๘.
๓๖ ทวีศักด์ิ ทองทิพย์ และคณะ. การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์, รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖, หน้า ๙๗-๙๘.
๓๗ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับประชาชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๙ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๓๖๓.

๒๒
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บาปและความ ทุกข์แก่วิญญาณบรรพบุรุษ” ๓๘ และในวันแรม ๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ เช้าตรู่ชาวไทยเชื้อสายเขมรทุก

ครอบครัวกจ็ะนำาเครือ่งเซน่ไหว้ไปวดัอกี เพ่ือทำาบญุอุทิศแกผี่ไม่มีญาต ิซึง่จดัเปน็บญุมหาสังฆทาน อันมีผลานสิงส์

มากตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา “ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสรรเสริญสังฆทานว่าเลิศ มีผลมากที่สุด 

ดังพุทธพจน์ว่า ‘เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ไม่ว่าโดยปริยายใดๆ’ และได้ตรัส

ชักชวนให้ให้สังฆทาน” ๓๙

 (๙) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมในสังคมพุทธ

 มนษุยเ์ปน็สตัวส์งัคม (Social Being) มกีารดำารงชวีติอยูโ่ดยอาศัยปจัจยั ๔ ในการดำารงชวีติอันประกอบ

ด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ ซึ่งนอกเหนือ

จากความต้องการทางกายภาพแล้ว “การดำารงชีพของมนุษย์จะอาศัยเพียงแค่การดำารงชีพตามสัญชาตญาณ คง

ยังไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพในสังคม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ต้องการเครือข่ายสังคม (Social Network) ใน

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคม” ๔๐ ดังนั้นแล้ว “ตราบใดที่มนุษย์จำาเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคม การติดต่อสื่อสารย่อมมีความ

จำาเป็นอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกัน สร้างความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ และ

สร้างความสามัคคีหรือมิตรภาพที่ดีต่อกัน” ๔๑ ซึ่งตามนัยสัญลักษณ์แห่งการสื่อสารนี้ ชาวพุทธเขมรสุรินทร์ ได้คิด

ประดษิฐ์เครือ่งมอืในการสือ่สารทางสงัคม (Social Communication) โดยอาศยัพระพทุธศาสนาเปน็แกนพืน้ฐาน

ของอุดมคติในการดำาเนินชีวิต มากลายเป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรม (Cultural Communication) นั่นคือ กัน

โตงดารในพิธีแซนโฎณตานี้เอง เพราะกันโตงดารนี้เป็น สื่อประเภทอวัจนภาษา “ชนิดวัตถุภาษา (Objectics) ซึ่ง

เกดิจากการเลอืกใชอ้วจันภาษาทีเ่ลอืกวตัถมุาใชเ้พ่ือแสดงความหมายบางประการใหป้รากฏ” นัน่เอง ๔๒ ซึง่ตราบ

ใดที่ชาวพุทธเขมรสุรินทร์ ยังคงรักษา สืบสานประเพณีการแซนโฎนตานี้อยู่ ตราบนั้นการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมใน

สังคมพุทธ (Cultural Buddhist Communication) ย่อมมี และสันติสุข (Peace) ในสังคมก็ย่อมมีเมื่อนั้น และก็

เป็นอุบายหล่อหลอมจากสื่อด้านจิตวิญญาณ กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) ของชาวพุทธ

เขมรสุรินทร์ในที่สุด 

 (๑๐) กันโตงดารคือสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณบรรพชน

 คมัภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท ได้บันทกึคตคิวามเช่ือเรือ่ง “ปพุพเปตพล”ี คือการทำาบญุอุทศิใหผู้ล้ว่ง

ลับ ดังมีปรากฏใน ชานุสโสณิสูตร, ติโรกุฑฑสูตร, เรื่องเปรตที่เคยเป็นมารดาพระสารีบุตร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง

กับช่วงเทศกาลการทำาบุญสารทเดือน ๑๐ ของชาวพุทธเขมรสุรินทร์ ก็มีการประกอบพิธีตามวัดต่างๆ เพื่อทำาบุญ

อุทิศให้ผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกตามศัพท์ท้องถิ่นภาษาเขมรสุรินทร์ อีกอย่างว่า “พิธีสวดดาร” อนึ่ง ในพิธีสวดดารนี้ 

สิง่ของทีเ่ปน็เครือ่งสกัการะท่ีขาดเสยีไมไ่ดเ้ลยกคื็อ “กนัโตงดาร” ซ่ึงมีลักษณะดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ การจดัพิธี

๓๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์, อ้างแล้ว
๓๙ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๗๑๐-๓/๔๕๙-๔๖๑; อ้างใน มงฺคล. (บาลี) ๒/๑๖; องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๓๓๐/๔๓๙.
๔๐ พิชญาพร ประครองใจ, หลักนิเทศศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘). หน้า ๓๑. 
๔๑ เร่ืองเดียวกัน
๔๒ สุจริต เห็นชอบ และคณะ, การใช้ภาษาไทย.พิมพ์คร้ังท่ี ๖ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑). หน้า ๔๑.

๒๓
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ทำาบุญทิศหรือบุญดารนี้ จะจัดแบบเล็กๆ ในระดับครอบครัวหรือแบบใหญ่โตในระดับจังหวัดนั่นก็สามารถทำาได ้

แต่ที่ซึ่งขาดเสียไม่ได้เลยก็คือ “กันโตงดาร” เครื่องสักการะสำาหรับประกอบพิธีนั่นเอง โดยในขณะการประกอบ

พิธีทำาบุญดาร เมื่อพระสงฆ์สวดมนต์ถึงบทติโรกุฑฑสูตร ทายกผู้นำาประกอบพิธี ก็จะเริ่มกรวดนำ้าลงไปที่ถาดที่

ใส่กันโตงดาร พร้อมกับกล่าวคำาแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับบรรพชน ผู้วายชนม์ว่า “อิทำ โน ญาตีนำ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ

ญาตโย” แล้วก็กล่าวคำาอุทิศด้วยภาษาเขมรท้องถิ่นตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ดังนั้นแล้ว กันโตงดารจึง

เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่หล่อหลอมพลังศรัทธาและจิตวิญญาณของบรรพชน ซึ่งชาวพุทธเขมรสุรินทร์มีคติความเชื่อ

ว่าบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อได้รับส่วนบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ก็จะอนุโมทนาส่วนบุญ และให้พรแด่บรรดา

ญาติ ลูก หลาน ให้มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน 

๖. บทสรุป

 ดังน้ัน ประเพณีการทำาบุญอุทิศแด่บรรพชนท่ีเน่ืองด้วยเทศกาลบุญสารทเดือน ๑๐ หรือ “บุญแซนโฎนตา”

ซึ่งเป็นประเพณีชาวไทยพุทธ เชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะ “กันโตงดาร” ซึ่งเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์

ของการประกอบพิธีทำาบุญอุทิศ “ทักษิณานุประทาน” หรือที่เรียกว่าในภาษาถิ่นว่า “พิธีทำาบุญดาร” นอกจาก

เป็นส่วนหนึ่งของศาสนพิธีแล้ว เรายังสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าที่แท้จริงอันแฝงอยู่ในกันโตงดาร ทั้งนี้โดยอาศัย

การบูรณาการองค์ความรูร้ะหวา่งเปน็ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของชาวพุทธเขมรสุรนิทร ์กบัองค์ความรูห้ลักในพระพุทธ

ศาสนาคือพระไตรปิฎกและศาสตร์สมัยใหม่ มาเป็นฐานการศึกษาวิเคราะห์ โดยเป้าประสงค์คือเพื่อเป็นเสาหลัก

ของฐานความคิดให้กับผู้อ่านได้มองเห็นคุณค่าความสัมพันธ์กันระหว่างพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่

เปน็อตัลกัษณเ์ฉพาะถิน่ของชาวพทุธเขมรสรุนิทร ์ดังนัน้ โดย “นยัแหง่คุณค่าของกนัโตงดาร” นี ้ผูเ้ขยีนไดว้เิคราะห์

ถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ในสัญลักษณ์นี้เอาไว้โดยสรุปทั้งหมด ๑๐ ประการด้วยกันคือ (๑) สัญลักษณ์แห่งความกตัญญู

กตเวที (๒) สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีในเครือญาติ (๓) สัญลักษณ์แห่งประเพณีระหว่างคนเป็นกับคนตาย (๔) 

สัญลักษณ์แห่งกรรมบันดาล (๕) สัญลักษณ์แห่งการแบ่งปัน (๕) สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ (๗) สัญลักษณ์

การจัดระเบียบสังคมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา (๘) สัญลักษณ์แห่งบุญมหาสังฆทาน (๙) สัญลักษณ์แห่งการ

สื่อสารเชิงวัฒนธรรมในสังคมพุทธ (๑๐) สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณบรรพชน ดังนั้นแล้ว กันโตงดารจึงเป็นสื่อเชิง

สัญลักษณ์ที่หล่อหลอมพลังศรัทธาและจิตวิญญาณของบรรพชน ของชาวพุทธเขมรสุรินทร์ ซึ่งแฝงด้วยคติธรรม

และคุณค่าที่อนุชนคนรุ่นหลังพึงตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และสืบสาน และก็เป็นอุบายหล่อหลอม

จากสื่อด้านจิตวิญญาณ กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) ของชาวพุทธเขมรสุรินทร์ในที่สุด

๒๔
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๑
การแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท

A SOLUTION OF PROBLEM OF MUSAVADA (FALSE SPEECH) 

OF THAI POLITICIAN ACCORDING TO THERAVADA BUDDISHSM

ร้อยตำารวจตรี บุญล้วน ครานประโคน*

พระสุนทรธรรมเมธี, ดร., ดร.พีรพงษ์ มาลา**

บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษามุสาวาทตามนัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษา

นักการเมืองไทยกับมุสาวาท ๓) เพื่อศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการแก้ไขปัญหามุสาวาทของ

นักการเมืองไทย

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. มุสาวาท หมายถึง การกระทำาที่จงใจให้คลาดเคล่ือนจากความจริง กล่าวรับแล้วปฏิเสธ กล่าว

ปฏิเสธแล้วรับ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น กล่าวเท็จทั้ง ๆ  ที่รู้อยู่ พูดนัดหมายไว้แล้ว ทำาให้คลาดเคลื่อน 

จงใจพดูใหค้ลาดเคลือ่นจากความเปน็จรงิ ไดแ้กก่ารพดูของอนารยชนหรอือนรยิโวหาร ๘ ประการคอื ๑) ไมเ่หน็ 

พูดว่า ข้าพเจ้าเห็น ๒) ไม่ได้ยิน พูดว่า ข้าพเจ้าได้ยิน ๓) ไม่ทราบ พูดว่า ข้าพเจ้าทราบ ๔) ไม่รู้ พูดว่า ข้าพเจ้ารู้

๕) เห็น พูดว่า ข้าพเจ้าไม่เห็น ๖) ได้ยิน พูดว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ยิน ๗) ทราบ พูดว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ ๘) รู้ พูดว่า 

ข้าพเจ้าไม่รู้

 ๒. นักการเมืองไทย เกี่ยวข้องกับมุสาวาท ดังนี้ ๑) ความมั่นคงของชาติ ๒) กลุ่มผลประโยชน์ 

๓) ความคิดทางธุรกิจและการบริหาร ๔) ความคิดอำานาจทางการเมือง ๕) แนวความคิดทางด้านจริยธรรม

 ๓. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมืองไทยประกอบ

ด้วย 

  ๓.๑ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจการรักษาความสัตย์การพูดจริงทำาจริงแสดงออกได้ ๕ วิธีคือ 

๑) ความจริงใจหรือสัจจะต่อตนเองหมายถึงการซื่อสัตย์ต่อตนเองมีศีลธรรมประจำาใจมีความละอายใจเกรงกลัว

ต่อการกระทำาความชั่วแต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำาความดี ๒) ความจริงใจต่อบุคคลอื่นหมายถึงมีความซื่อตรงจริงใจ

ประพฤติดี ปฏิบัติดีอย่างตรงไปตรงมาต่อบุคคลอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วย แสดงออกด้วยการไม่คดโกงเบียดบังผล

ประโยชน์ของผู้อื่นไม่กลับกลอกเหลวไหล ๓) ความจริงใจต่อหน้าที่การงานหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่การงาน

ด้วยความรับผิดชอบทำางานของตนด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องหรือผิด

ทำานองคลองธรรม ๔) ความจรงิใจหรอืมสีจัจะวาจาหมายถึงการรกัษาคำาพดูคำามัน่สัญญาเมือ่รบัปากวา่จะทำาอะไร

*  นิสิตปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
** ประธานกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
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แล้ว จะพยายามกระทำาตามที่รับปากไว้ให้ได้ปากกับใจตรงกันไม่พูดปดหรือกล่าวร้ายผู้อื่นและ ๕) ความจริงใจ

ต่อประเทศชาติหมายถึงการเคารพยึดมั่นในกฎระเบียบ บังคับของชาติมีความจงรักภักดีต่อชาติคอยป้องกันภัย

ทีจ่ะมตีอ่ประเทศและไมก่ระทำาการใด ๆ  อนัจะเปน็การบอ่นทำาลายหรอืทำาใหป้ระเทศชาตติอ้งเสือ่มเสยีชือ่เสยีง

  ๓.๒ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม มีลักษณะสมบูรณ์ ๕ ประการ ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาดังต่อไปนี้ คือ ๑) 

ถิ่นที่อยู่ที่เป็นศูนย์กลาง หมายถึงถิ่นที่รวมระเบียบ แบบแผน ลัทธิประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรมและที่เป็นรวม

ของประชาชนในถิ่นและต่างถิ่นจากทิศทั้ง ๔ เจ้าถิ่นจึงต้องเร่งรัดพัฒนา ๒) ถิ่นที่มีการอาชีพสะดวก หมายถึงถิ่น

ที่ทำาเลทำามาหาเลี้ยงชีพได้ง่าย ช่วยให้ผู้อยู่คิดตั้งเนื้อตั้งตัวเองได้ ไม่มุ่งต่อการคำ้าจุนของคนอื่นถ่ายเดียว ๓) ถิ่น

ที่มีการศึกษาสะดวก หมายถึงถิ่นที่มีระบบการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ศึกษาได้ง่าย ๔) ถิ่นที่มีศาสนาประกาศ

สจัธรรม หมายถึง ถิน่ทีม่ศีาสนาสอนให้ละโทษ สอนใหอ้บรมคุณความด ีและสอนใหช้ำาระจติใจใหบ้รสิทุธิ ์สะอาด 

อนัเปน็หลกัประพฤตดิ ีปฏิบตัชิอบของมวลชนและ ๕) ถ่ินทีม่คีนทรงศลีทรงธรรมทรงวทิยาคณุมาก หมายถงึ ถิน่

ที่มีนักปฏิบัติทางศีลทางธรรมมาก มีใจสูง เป็นระเบียบเรียบร้อย มุ่งให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและเพื่อนมนุษย์ 

มีการปฏิบัติตามเหตุผล มีสติปัญญาแนบไปด้วยการทำาการพูด การคิด มีศีลธรรมประจำาใจตน

คำาสำาคัญ : พระพุทธศาสนาเถรวาท, นักการเมือง, มุสาวาท

 

Abstract

 The objectives of the thesis are 1) to study false speech (Musavada) in Theravada 

Buddhism 2) to study Thai politicians and false speech (Musavada) and 3) to study principles 

in Thravada Buddhism for solving false speech of Thai politicians.

 The results of research are as follows;

 1) False speech (Musavada) means one who acts deliberately needing for being 

incorrect from the truth. One who accepts but refuses. But who refuses but accepts. One who 

conceals one story to other. One who intended speaks false. One who gets appointment but 

conceals. One who intended speaks to make concealing from the truth. It is said that this 

speech belongs to uncivilized people. Improper speech consists of 8 categories; 1) one who 

never seen but say one had seen, 2) one who never heard but say one had heard, 3) one who 

did not know but say one knew, 4) one who never understand but says one understood, 5) 

one who saw but says one did not see, 6) one who heard but says one did not hear, 7) one 

who knows but says one did not know and 8) one who knows but says one did not know. 

 2) Thai politicians involve with false speech (Musavada) as follows; 1) the national 

strength, 2) interest group, 3) business and administration idea, 4) politic power and 5) ethics 

idea.

 3) Buddhist principle and solutions of false speech and Thai politicians consists as 

follows;
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  3.1) the truth (Sacca) means to intend for observing the truth in 5 ways; 1) being 

honest for oneself means to be morality, be afraid for bad action and intend to do good, 

2) being honest for the others means to be sincere or to treat the others by no cheating, 

non-appropriating the other’ benefit and non-swindling, 3) being honest for occupation means 

to be trusty responsibility for owns work, do not find the benefit for own and friends and do 

not practice wrong way, 4) being right speech means to be keep one’ word as one promise, 

one will follow one’s word, do not tell lie and abuse the other and 5) being trust for nation 

means follows the rules and regulation, to be royal for nation, to protect any harm for nation 

which will destroy the nation.

  3.2) to stay in proper country composes of 5 ways; 1) the suitable country means 

the country combines with regulation, custom, tradition, morality and culture which belongs 

to owns and the others from 4 directions and it should be hurry to develop, 2) suitable work 

means the country can find easy work, it can help people running business without only support

the others, 3) suitable education means the country provide education for all, 4) religious 

propagation means the country permits any religion to propagate their doctrines to teach 

people in good way and purify their mind and 5) the country of religious leaders means the 

country be plentiful of religious leaders who are high spiritual condition, teach for the benefit 

and happiness of people and be prototype as the Virtuous. 

Keywords: Theravada Buddhism, Politician, false Speech

๑. บทนำา
 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า โดยทฤษฎีแล้ว สำาหรับการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย นกัการเมอืง คอืผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัในการบรหิารประเทศชาติ บา้นเมอืง แตโ่ดยความเปน็

จริงแลว้ปรากฏวา่ นกัการเมอืงไทยทัง้ระดับทอ้งถิน่และระดบัชาต ิบางคน ยงัขาดความรบัผดิชอบ ไรซ้ึง่จรยิธรรม

และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ ไม่สามารถ

ทำาใหเ้ปน็ไปตามความหมายของการเมืองทีว่่า การเมอืงเปน็กระบวนการการจดัสรรแบง่ปนัทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่ง

จำากัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  สาเหตุที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามที่กล่าวข้างต้น

ไดก็้ดว้ยสาเหตหุลายประการ แต่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและไมอ่าจปฏเิสธไดก้ค็อื การทีน่กัการเมอืงมองวา่การเมอืงเปน็

เรื่องของผลประโยชน์และการกอบโกย ในเมื่อนักการเมืองในฐานะตัวแทนของประชาชน ไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น

ตัวแทนที่จะทำาหน้าท่ีเป็นปากเป็นเสียงและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน แต่กลับทำาตรงกันข้ามกับส่ิงที่

ประชาชนคาดหวัง คือ การเข้าไปกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวและพวกพ้อง และสร้าง

ผลประโยชน์ของประเทศเป็นลำาดับสุดท้าย กระทั่งในที่สุด ประเทศชาติล่มจมเสียหาย 

 โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ ความผกูพนัตามสญัญา (ดว้ยวาจา) จะสมัฤทธผิลหรอืไมย่อ่มขึน้อยูก่บัปจัจัยหรอื

ตัวแปร ๒ ประการคือ

๒๙



30 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ๑. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนมีสัจจะวาจาหรือมีคุณธรรม จริยธรรมมากน้อยเพียงใด 

เพราะการทำาสัญญากับประชาชนเป็นเพียงสัญญาด้วยวาจา จึงไม่มีข้อผูกมัดที่จะฟ้องร้องกันได้ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่

กับความสำานึกที่ตนได้ทำาลงไป (Accountability) ว่ามีมากน้อยเพียงใด เพียงแค่ใช้คำาว่า รับผิดชอบ (Respon-

sibility) สำาหรับนักการเมืองจึงไม่เพียงพอ 

 ๒. ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้วา่ มคีวามตระหนกัทางการเมอืงมากนอ้ยเพยีงใด ในประเทศทีเ่จรญิแลว้ 

ตัวอย่างเช่น ยุโรป อเมริกา ประชาชนมีสำานึกทางการเมืองสูงมาก ดังนั้น ประชาชนของเขาจึงสามารถควบคุม

พฤติกรรมของนักการเมืองในทางลบได้ 

 แตใ่นประเทศทีก่ำาลงัพฒันาดัง่เช่นประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญจ่ะไมค่่อยให้ความสนใจกบัทางการ

เมอืง การเลอืกตัง้จงึเปน็เพียงหนา้ทีท่ีถ่กูขอรอ้งจากรฐัใหไ้ปใช้สิทธเิลือกตัง้ เมือ่เลือกตัง้แล้วกห็มายถงึการส้ินสุด

ของการใช้สิทธิ แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปทำาหน้าที่ของตน ชาวบ้านก็ไปทำานา ทำาสวน หรือตามอาชีพที่ตนปฏิบัติอยู่ 

ส่วนนักการเมือง เมื่อคิดว่าตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้ว ก็จะไปทำาหน้าที่ทางการเมืองตามอำาเภอ

ใจ เพราะถือว่า ประชาชนให้ความไว้วางใจตนแล้ว ดังนั้น จะทำาอะไรก็ได้ จึงเป็นเหตุให้ถูกมองว่า นักการเมือง

ไทยจำานวนไม่น้อยที่ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ขาดความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง

 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้นัน้ ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศึกษาประเดน็ปญัหาเรือ่งการแกไ้ขปญัหามสุาวาทของ

นักการเมืองไทยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ คือ เพื่อ

ศกึษามสุาวาทตามนยัพระพทุธศาสนาเถรวาทวา่เปน็อยา่งไร เพือ่ศกึษานกัการเมอืงไทยกบัมสุาวาทวา่เกีย่วขอ้ง

กันอย่างไร และเพื่อศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมือง ว่า

จะมีหลักธรรมใดสามารถนำามาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้และอย่างไร

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๒.๑ เพื่อศึกษามุสาวาทตามนัยพระพุทธศาสนาเถรวาท

  ๒.๒ เพื่อศึกษานักการเมืองไทยกับมุสาวาท

  ๒.๓  เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมืองไทย

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง “การแกไ้ขปญัหามุสาวาทของนกัการเมอืงไทยตามแนวพระพทุธศาสนาเถร-วาท” เปน็

งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีรวบรวมและศึกษาข้อมูล จากคัมภีร์ ตำารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธี

ดำาเนินการวิจัยตามลำาดับ ดังนี้

 ๑) ขั้นศึกษาเอกสาร โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุด

ทางพระพุทธศาสนา คัมภรีอ์รรถกถา วิทยานพินธ ์เอกสารอา้งองิทีเ่ปน็ตำารา และเอกสารทีเ่กีย่วกบัมสุาวาท เพือ่

จัดลำาดับความสำาคัญก่อน-หลัง

 ๒) ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู อาท ิคมัภรีพ์ระไตรปฎิก คมัภีรอ์รรถกถา วทิยานพินธ ์หนงัสอื สือ่ออนไลน์

และสื่ออื่น ๆ 

 ๓) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา วิทยานิพนธ์ หนังสือ 

สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ  มาวิเคราะห์และเรียบเรียง โดยข้อมูลเชิงเชิงคุณภาพนี้ ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ โดย

๓๐
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มุ่งตอบประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์

 ๔) ขั้นเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีบรรยาย เรียบเรียงเป็นความเรียงตามเนื้อหาที่รวบรวม

จัดระเบียบมา โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการเรียบเรียง

๔. สรุปผลการวิจัย 

 ๑. มุสาวาทของนักการเมืองกับความมั่นคงของชาติ

 ความม่ันคงของชาติในสังคมเสรีประชาธิปไตย หมายถึงสภาวะที่ประชาชนทั่วโลกมีเสรีภาพที่จะ

กำาหนดชะตาชวีติของตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งถกูบงการจากใครและมสีทิธทิีจ่ะเลอืกรฐับาลทีพ่วกเขาตอ้งการไดอ้ยา่ง

เสรี การที่จะได้มาและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติได้นั้น ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทั้ง ๔ ด้าน

  ๑) ความมั่นคงทางสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมได้นั้น จำาเป็น

ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว เพื่อทำาให้สังคมเกิดความมั่นคง ไม่แตกแยกล่มสลาย เช่น ปลูกฝังให้มีความ

เชื่อในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม อุดมการณ์หรือลัทธิการเมืองเดียวกัน แม้จะรู้ว่าเรื่องนั้น

ไม่จริง เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นก็ตาม แต่ผู้นำาทางสังคม ก็ต้องปลูกฝังให้มีความเชื่ออย่างนั้นขึ้นมาเพื่อให้สังคมมีความ

สงบสุขต่อไป

  ๒) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องและชีวิตความ

เป็นอยู่ของทุกคน หากเศรษฐกิจมั่นคงก็จะทำาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุขสบาย การที่จะทำาให้เศรษฐกิจเกิด

ความมั่นคงได้นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับนโยบาย การเงิน การคลัง การธนาคารและมาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาล

แล้ว การละเมิดศีลข้อมุสาวาท ก็เป็นสิ่งจำาเป็นและทำาได้ หากการพูดความจริงนั้น ทำาให้นักลงทุนทั้งในและต่าง

ประเทศไม่เชื่อถือ ไม่กล้านำาเงินมาลงทุน ทำาให้ประชาชนอดอยากยากจน เกิดปัญหาอาชญากรรม โจรผู้ร้าย

  ๓) ความมั่นคงทางการเมืองและการปกครอง ความม่ันคงทางการเมืองและการปกครองทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ ต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผู้ปกครอง ผู้ถูกปกครองและระบบการปกครอง 

หรือลัทธิทางการเมือง

  ๔) ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางการทหารหรือกองทัพเป็นความเข้มแข็งของกำาลัง

พลและแสนยานุภาพของกองทัพ ทำาให้กำาลังพลอยู่ในระเบียบวินัย มีอุดมการณ์แนวความคิดในการปฏิบัติงาน

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีขวัญและกำาลังใจ ยุทธศาสตร์ วิธีเอาชนะศัตรูภายนอก

และรักษาความสงบภายใน นอกจากยุทธปัจจัยดังกล่าวแล้ว การละเมิดศีลข้อมุสาวาทเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้

ซึ่งความมั่นคงทางทหาร เช่นการโกหก หลอกลวงข้าศึกในยามสงคราม

 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลักดันจริง และกลุ่ม

ผลักดันแฝง

  ๒.๑. กลุ่มผลักดันจริง หมายถึงกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาและสามารถจัดองค์การของ

กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำานึงว่ากลุ่มจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก กลุ่มน้ันก็จะมีอำานาจ มีพลังบีบ

บังคับทางการเมือง เรียกกันว่า เป็นกลุ่มอิทธิพล

  ๒.๒. กลุ่มผลักดันแฝง คำาว่ากลุ่มผลักดันแฝง เป็นกลุ่มลักษณะกลุ่มองค์การ ชมรม ที่มิได้จัดอยู่

ในลักษณะของกลุ่มผลักดันจริง เป็นองค์การท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน

ทั่วไป เช่น กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักธุรกิจที่มิได้มีจุดประสงค์ที่จะบีบบังคับทางการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของ

๓๑
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ตนเอง แต่กระทำาไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น

 วิเคราะห์สาเหตุมุสาวาทของนักการเมืองไทย มีแนวความคิดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยขอกล่าวถึง 

๔ ประเด็นด้วยกันคือ

 ๑. แนวความคิดทางธุรกิจและการบริหาร เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่านักการเมืองที่สังกัดพรรคใด

ก็ตาม ย่อมมีที่มาภูมิหลังที่แตกต่างกัน

 ๒. แนวความคิดอำานาจทางการเมือง การมีอำานาจทางการเมืองจึงต้องมาพร้อมกับการมีทุนทรัพย์

ควบคู่ไปด้วย จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าขาดแล้วการเข้าสู่การเมืองและการทำางานทางการเมืองจะ

ไม่ประสบผลสำาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 ๓. แนวความคิดทางผลประโยชน์ เป็นเรื่องท่ีจริงอีกประการหนึ่งในสังคมการเมืองไทยในเรื่องของ

ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องส่วนตัว หรือผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับพรรคพวก ครอบครัว 

หรือระดับประเทศก็ตาม ต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย

 ๔. แนวความคดิทางดา้นจริยธรรม จรยิธรรมในตวับุคคลของนักการเมอืงและในรูปของพรรคการเมอืง 

ก็คงต้องมีในระดับบรรทัดฐานที่สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป

 กลา่วโดยสรปุ สาเหตใุหเ้กดิมสุาวาทของนกัการเมอืงไทยนัน้ เกดิจากแนวความคิดทางธรุกจิและการ

บรหิาร เกดิจากแนวความคดิอำานาจทางการเมอืง เกดิจากแนวคดิทางผลประโยชนแ์ละเกดิจากแนวคดิทางด้าน

จริยธรรม 

 ๓. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมืองไทย

  ๓.๑ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ การรักษาความสัตย์ การพูดจริงทำาจริง แสดงออกได้ ๕ วิธีคือ

   ๑) ความจริงใจหรือสัจจะต่อตนเอง หมายถึง การซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีศีลธรรมประจำาใจ 

มีความละอายใจ เกรงกลัวต่อการกระทำาความชั่ว แต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำาความดี

   ๒) ความจริงใจต่อบุคคลอื่น หมายถึง มีความซื่อตรงจริงใจประพฤติดี ปฏิบัติดีอย่างตรงไป

ตรงมาต่อบุคคลอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วย เช่น บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ เพื่อน

   ๓) ความจรงิใจตอ่หนา้ทีก่ารงาน หมายถงึ การปฏิบตัหินา้ทีก่ารงานดว้ยความรบัผิดชอบทา

งานของตนด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องหรือผิดทำานองคลองธรรม ตั้งใจ

ทำางานให้สำาเร็จด้วยความระมัดระวัง

   ๔) ความจริงใจหรือมีสัจจะวาจา หมายถึง การรักษาคำาพูด คำามั่นสัญญา เมื่อรับปากว่าจะ

ทำาอะไรแล้ว จะพยายามกระทำาตามที่รับปากไว้ให้ได้ ปากกับใจตรงกัน ไม่พูดปดหรือกล่าวร้ายผู้อื่น

๕. ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง “การแก้ไขปัญหามุสาวาทของนักการเมืองตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้พบข้อท่ีน่าศึกษาอีกหลายประการที่ผู้ศึกษาเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย

เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ประเด็นที่ควรศึกษานั้นมีดังต่อไปนี้

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

  ๑.๑) ควรใหม้สีถานฝกึอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ศาสนธรรมใหก้บัผูท้ีม่าทำาหนา้ทีท่างการเมอืง 

และสอนเรื่องประชาธิปไตยให้นักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 
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  ๑.๒) สร้างความตระหนักให้นักการเมืองตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนที่ด้อย

โอกาสมากที่สุด 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    ๒.๑) พฤติกรรมการใช้วาจาของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

   ๒.๒) ควรศึกษามุสาวาทในด้านอื่น ๆ อีก เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ดา้นกรรม ดา้นบคุคล เปน็ตน้ เพือ่จะไดน้ำามาใชใ้นสว่นทีเ่ปน็การเฉพาะเรือ่งไดแ้ละใหม้คีวามนา่สนใจเพิม่มากขึน้
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คร้ังนีใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยเชิงปรมิาณโดยใช้แบบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ทีอ่าศยัในตำาบลหนองสาหรา่ย 
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ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตและการทำางานด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลด้าน

การมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้และด้านเงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล

กบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการดำารงชวีติและการทำางาน พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

ทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวีติและการทำางานแตกตา่งกนัอยา่งมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
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Abstract

 The objectives of this research were to study the practice of the principle of 

sufficiency economy and to suggest means for the development of the practice in Nongsarai 

sub-district in Phanomthuan district. A quantitative data was gathered by from the paticpats 

residing in the area survey using questionnaires. The demographic data, revealed that most 

subjecth were female with the age of 41-50 years old and possess of elementary education. 

They were agriculturalists with an average monthly income of 10,001-15,000 Baht. The sample 

had population put the principle into practice both in their daily life and working, in the aspects 

of moderation, reasonableness, risk management along with the conditions of knowledge and 

virtue at the level of ‘the most’. When considering the individual factors in the practice of the 

principle, the differences of gender, age, and educational level significant affected the practice 

of the concept at a statistical level of 0.05. 

Keyword: Sufficiency Economy Philosophy Principle, Practice of Sufficiency Economy Philosophy 

Principle, Sustainable Development, Nongsarai sub-district

๑. บทนำา 
  ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลก ได้นำาไปสู่การถดถอย

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ วิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวทำาให้ประชาชนต้องเผชิญกับความ

ฝืดเคือง และความยากลำาบาก (กชกร ชำานาญกิตติชัย และคณะ, ๒๕๕๔: ๔) และแสดงให้เห็นว่า แนวทางการ

พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังไม่สามารถทำาให้ประเทศไทยบรรลุความเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ เพราะใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยได้เกิดการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง พร้อมท้ังเกิดการชะงักงัน

ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันสูงมีเพิ่มขึ้น (ปิยะพร พูลเพิ่ม, 

๒๕๕๑: ๗) อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้มีการน้อมนำาพระราชดำาริ “หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจนทำาให้ประชาชนสามารถ นำาพาชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะ

วิกฤติดังกล่าวได้ (วิวรรธน์ มลมีศรเอี่ยม, ๒๕๕๒: ๑๒) 

 เมือ่เกิดวกิฤตเศรษฐกจิขึน้ในป ี๒๕๔๐ คนไทยทัง้ประเทศไดร้บัผลกระทบกนัทัว่หน้า ในชว่งนีช้มุชน

ท้องถิ่นได้รับความสนใจในฐานะเป็นภาคส่วนที่ดูดซับผลกระทบอันรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ในระดับหน่ึง 

ขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสำาคัญทางการเมืองอีกอย่างหนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้

ความสำาคัญกับความเป็นอิสระในการจัดการตนเองของท้องถิ่นมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมกันนั้นแนวคิดเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงใหไ้วไ้ดรั้บความสนใจในฐานะเปน็ “ยา” ขนานหนึง่ ท่ีเชือ่

ว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นหลักสำาคัญ ๓ ประการ คือ 

ความพอประมาณ การมภีมูคิุม้กนัทีเ่หมาะสมและความมเีหตผุล ไดร้บัการบรรจเุปน็หลักปรชัญาสำาคัญของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา 
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 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาที่ชี้แนวทางในการดำารงชีวิตอยู่ และการปฏิบัติ

ตนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแด่ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ โดยทรงเนน้วา่ การพัฒนาประเทศ ตอ้งเนน้การสรา้งพืน้ฐาน คือ ความพอมี

พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการ และอุปกรณ์ที่ประหยัด และถูกต้องตาม

วิชาการ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, สำานักงาน, ๒๕๕๐: ๑๒) หลังจากนั้นพระองค์ได้

ทรงมพีระราชดำารัสเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอกีครัง้ เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชมนพ์รรษา เม่ือ

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ณ ศาลาดุสิตาลัย โดยทรงเน้นเรื่อง “ความพอมีพอกิน” จึงเป็นที่มาของคำาว่า 

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ถูกนำามาเป็นวิสัยทัศน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 

(ชมัยภรณ์ ศรีสมัย, ๒๕๕๑: ๒) 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่รวมกันเป็นประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ว่า (ปิยะพร พูลเพิ่ม, 

๒๕๕๑: ๑๔)

 “การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามลำาดับความจำาเป็นและประหยัด พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้คำาว่า “ระเบิดจากข้างใน” นั่นคือทำาให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออก

สู่สังคมภายนอก” ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายในการเผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนตั้งแต่ระดับครัวเรือน และ

ชุมชนได้นำาหลักปรัชญาดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข้ง อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสุข

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญกับการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารประเทศ โดยได้อัญเชิญ

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเปน็ปรชัญานำาทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ พรอ้มกบัการขยาย

ตัวของชุมชน ทำาให้ชุมชนท้องถิ่นหลายชุมชนได้มีกระบวนการจัดการตนเอง โดยนำาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือเป็นธรรมนูญของชุมชน ทำาให้ประชาชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างทั่วถึง

 ตำาบลหนองสาหรา่ย อำาเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรีแตเ่ดิมเคยประสบปญัหาตา่ง ๆ  เชน่ เกษตรกร

เปน็หน้ี เงนิไหลออกจากชุมชน การใชปุ้ย๋เคมเีรง่การเจรญิเตบิโตของขา้ว ทำาใหพ้ืน้ดนิมปีญัหา ตอ่มา ชาวบา้นจงึ

กอ่ต้ังสถาบนัการเงนิข้ึน เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์

ใช ้และมจีดุมุง่หมายใหเ้ปน็แหลง่ทนุของชุมชนมาตรฐานระดบัชาต ิชาวบ้านรว่มกนัออม พรอ้มจดัสวสัดกิาร ยดึ

มัน่หลกัคณุธรรมนำาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (ธนาคารความดตีำาบลหวัง้ม, ๒๕๕๕) มาเปน็แนวทางใชใ้นการ

ดำาเนินชีวิตสำาหรับประชาชนและนำามาใช้ในการพัฒนาชุมชนจนประสบความสำาเร็จ ทำาให้แก้ปัญหาต่าง ๆ 

ได้สำาเร็จ แนวทางหนึ่ง คือ ชุมชนหนองสาหร่ายได้กำาหนดยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข หรือ“ธรรมนูญชุมชน”

ซึง่ไดก้ำาหนดความดดีา้นตา่งๆ ไว้ พรอ้มดว้ยตวัช้ีวดัทีผู่ป้ระเมนิสามารถจะบอกไดว้า่ ความดทีีแ่ตล่ะคนทำานัน้เปน็

ความดจีรงิหรอืไม ่ตอนแรกชมุชนไดก้ำาหนดความดีทีพ่งึประสงคไ์ว้ ๙ ดา้น แตป่จัจบุนัขยายเป็น ๒๓ ด้าน มตีวัชี้

วัดรวม ๖๔ ตัวชี้วัด ตลอดจนใช้เกณฑ์ประเมิน ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ ๑. ด้านการลด

รายจ่าย ได้แก่ ครัวเรือนทำาสวนครัวและครัวเรือนปลอดอบายมุข ๒. ด้านการเพิ่มรายได้ ได้แก่ ครัวเรือนมีอาชีพ

เสริมและครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๓. ด้านการประหยัด ได้แก่ ครัวเรือนมีการออมทรัพย์และชุมชนมี

กลุ่มออมทรัพย์ฯ ๔. ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและครัวเรือนมีการเรียน

๓๖



37การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

รูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในชวีติประจำาวนั ๕.ดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่ง

ยั่งยืน ได้แก่ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพและชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู ่

มาประยุกต์ใช้ (กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๔) และเพื่อจูงใจให้คนตั้งใจทำาความดี ชุมชนได้กำาหนดให้มีการ 

“สะสมความดี” ท่ีแต่ละคนทำาไว้ใน “ธนาคารความดี” และเมื่อสะสมได้ครบตามเกณฑ์กำาหนดแล้ว ความดี

เหล่านั้นสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินชุมชนได้ ทำาให้สามารถแก้ปัญหาการกู้

หนี้ยืมสินได้ ประชาชนในเขตเทศบาลหนองสาหร่ายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ระดับประเทศ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับได้รับรางวัลการเป็นศูนย์เรียน

รู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ ระดับอำาเภอ ดีเด่นระดับเขต (ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๙ ) 

 จากความสำาเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาชุมชน ผู้วิจัย

จงึมคีวามสนใจทำาวจัิยเรือ่ง “การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของตำาบลหนองสาหรา่ย อำาเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบรุ”ี ทัง้นีเ้พือ่ทำาการศกึษาและวเิคราะหป์จัจยัท่ีชว่ยส่งเสรมิใหเ้กิดความสำาเรจ็ดงักลา่ว 

และ นำาผลการวิจยัไปใชเ้ปน็ประโยชนแ์กช่มุชนทีต่อ้งการนอ้มนำาแนวพระราชดำารเิศรษฐกิจพอเพยีงมาใชพ้ฒันา

ชุมชนให้ประสบความสำาเร็จต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำาบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

ประชาชน ตำาบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ๓.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยประชากรศาสตร์

 - เพศ

 - อายุ

 - ระดับการศึกษา

 - อาชีพ

 - รายได้

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - ความพอประมาณ

 - ความมีเหตุผล

 - ความมีภูมิคุ้มกันในตัว

 - เงื่อนไขความรู้

 - เงื่อนไขคุณธรรม

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านในตำาบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

๓๗
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 ๓.๒ ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๓.๓ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีที่พักอาศัยในเขตเทศบาลตำาบล

หนองสาหร่ายซ่ึงเลือกสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำานวน ๓๘๐ คน ซ่ึงคำานวณจากสูตรของ ทาโร

ยามาเน่ (Yamane, 1967) จากจำานวนประชากรในพิ้นที่ทั้งหมด ๓,๔๗๗ คน

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งประกอบ

ด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ เป็นคำาถามแบบ

ตัวเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple – Choice) แต่ให้เลือกตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว

  สว่นที ่๒ คำาถามเกีย่วกบัการประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวีติและการ

ทำางาน ประกอบดว้ยการประยกุตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวีติและการทำางานด้านความพอ

ประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม

  ๓.๓.๑ เกณฑ์ประเมินคำาถาม

  ข้อคำาถามในส่วนที่ ๒ เป็นมาตรประเมินค่าแบบ ลิเคิร์ต (Likert Scale) ๕ ระดับ ดังนี้

  ประยุกต์ใช้ในระดับมากที่สุด  เท่ากับ ๕ คะแนน

  ประยุกต์ใช้ในระดับมาก  เท่ากับ ๔ คะแนน

  ประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง  เท่ากับ ๓ คะแนน

  ประยุกต์ใช้ในระดับน้อย  เท่ากับ ๒ คะแนน

  ประยุกต์ใช้ในระดับน้อยที่สุด  เท่ากับ ๑ คะแนน

  ๓.๓.๒ เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย

  สำาหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยนั้นคำานวณได้ดังนี้

ตารางที่ ๑. ระดับคะแนนและความหมาย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, ๒๕๕๓ : ๗๕)

ระดับคะแนน ช่วงคะแนน ระดับความสำาคัญ

๕ ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ประยุกต์ใช้ในระดับมากที่สุด

๔ ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ประยุกต์ใช้ในระดับมาก

๓ ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง

๒ ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ประยุกต์ใช้ในระดับน้อย

๑ ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ประยุกต์ใช้ในระดับน้อยที่สุด

  ๓.๓.๓ การทดสอบเครื่องมือ

 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษา จำานวน ๓๐ คน จากนั้น จึงนำามาหาค่าเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิ์

อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ ๐.๘๐ ขึ้นไป (สิน พันธุ์พินิจ, ๒๕๕๑) พบว่า

๓๘
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ค่าความเชื่อมั่นภาพรวม α = .๘๗๕ สามารถผลสรุปว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้)

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง และสามารถ

เก็บแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คืนมาได้ ๓๘๐ ฉบับ คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล

  ๑. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

  ๒. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล

กบัการประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวิีตและการทำางานทีร่ะดับนยัสำาคญัทางสถติ ิ๐.๐๕ 

ได้แก่ Independent Samples t-Test และ One Way ANOVA

๔.ผลการวิจัย 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ ๕๗.๕ มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปีร้อยละ ๓๕.๓ มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ ๖๑.๗ ประกอบ

อาชีพเกษตรกรร้อยละ ๔๖. มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๔.๗

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตและการทำางาน 

ดังแสดงผลในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตและ

การทำางาน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง S.D. ระดับการประยุกต์ใช้

ความพอประมาณ ๔.๕๒ ๐.๔๙๒ มากที่สุด

ความมีเหตุผล ๔.๔๗ ๐.๕๔๕ มาก

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๔.๔๙ ๐.๕๔๓ มาก

เงื่อนไขความรู้ ๔.๔๘ ๐.๕๕๑ มาก

เงื่อนไขคุณธรรม ๔.๕๗ ๐.๔๗๗ มากที่สุด

รวม ๔.๕๐ ๐.๔๖๘ มากที่สุด

 จากตารางท่ี ๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดำารงชีวิตและการทำางานในภาพรวมอยู่ในระดับประยุกต์ใช้มากที่สุด ( = ๔.๕๐) และเมื่อพิจารณาในราย

ด้าน พบว่า ด้านเงื่อนไขคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างประยุกต์ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = ๔.๕๗) รองลงมา ด้าน

ความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างประยุกต์ใช้มากที่สุด ( = ๔.๕๒) และด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่างประยุกต์

ใช้มาก มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด ( = ๔.๔๗) 

๓๙
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 ๔.๓ ผลการเปรยีบเทยีบการประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการดำารงชีวติและการทำางาน

จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 

ตารางที่ ๓. ค่าสถิติเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตและการทำางาน

จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการเปรียบเทียบ

ความพอประมาณ  เพศ แตกต่างกัน

อายุ แตกต่างกัน

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน

อาชีพ แตกต่างกัน

รายได้ แตกต่างกัน

ความมีเหตุผล เพศ แตกต่างกัน

อายุ แตกต่างกัน

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน

อาชีพ แตกต่างกัน

รายได้ แตกต่างกัน

การมีภูมิคุ้มกัน เพศ ไม่แตกต่างกัน

อายุ แตกต่างกัน

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน

อาชีพ แตกต่างกัน

รายได้ แตกต่างกัน

เงื่อนไขความรู้  เพศ แตกต่างกัน

อายุ แตกต่างกัน

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน

อาชีพ แตกต่างกัน

รายได้ แตกต่างกัน

 จากตารางที ่๓ ผลการเปรยีบเทยีบการประยกุตใ์ช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวีติและ

การทำางานจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ซึ่งใช้สถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร ๒ กลุ่ม โดยทำาการทดสอบที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ ๐.๐๕ และ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งใช้สถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของประชากร ๓ กลุ่ม โดยทำาการทดสอบที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ ๐.๐๕ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่าง

๔๐
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กันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตและการทำางานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 

ความพอประมาณ ความมเีหตผุล ดา้นเงือ่นไขความรู ้ดา้นเงือ่นไขคณุธรรม แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ ๐.๐๕ 

 กลุม่ตวัอยา่งทีม่อีายแุตกตา่งกนัมกีารประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวีติและ

การทำางานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก ่ความพอประมาณ ความมเีหตผุล การมภีมูคิุม้กนั ดา้นเง่ือนไขความรู ้ด้าน

เงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำารงชีวิตและการทำางานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ด้าน

เงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

 กลุม่ตวัอยา่งทีม่อีาชพีแตกตา่งกันมีการประยกุต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำารงชวีติและ

การทำางานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิต

และการทำางานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ด้านเง่ือนไขความรู้

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

๕. อภิปรายผลการวิจัย
 ผู้วิจัยนำาเสนอการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ต่อไปนี้

 ๕.๑ เพือ่ศกึษาการประยกุตใ์ช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงของประชาชน ตำาบลหนองสาหรา่ย 

อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการประเมินการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตและการทำางานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดและด้านเงื่อนไข

คุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล อุทุมพร (๒๕๕๒: บทคัดย่อ) 

เรื่องการนำาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำาบลหารแก้ว อำาเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ผู้นำาชุมชนทุกคนรู้จักและรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือ

โทรทศัน ์วทิย ุเสยีงตามสายของหมูบ่า้น สือ่สิง่พมิพ ์ไดแ้ก ่หนงัสอืพมิพ ์เอกสารสิง่พมิพข์องทางราชการ และจาก

อนิเทอรเ์นต็ และเขา้ใจเกีย่วกบัการประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพียงในระดบับคุคลและครอบครวั นอกจาก

นี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญนันท์ ไชยแป้น (๒๕๕๑: บทคัดย่อ) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนอำาเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่า ประชาชนในเขตอำาเภอสวนผึ้งมีความเห็นด้วยกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรานิษฐ์ พิทักษ์สกุลกิตยา, (๒๕๕๑: 

บทคัดย่อ) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการตำารวจในสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ที่มีต่อ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่า ข้าราชการตำารวจในสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ เห็น

ด้วยอย่างมากต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 ๕.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

ประชาชน ตำาบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔๑
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 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า เม่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารง

ชีวิตและการทำางานจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้พบว่า ปัจจัย

สว่นบคุคลทีแ่ตกตา่งกนัไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศกึษามผีลตอ่การประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การดำารงชีวติและการทำางาน ซึง่สอดคลอ้งกนังานวจิยัของ อาภาพร ภควตัชัย (๒๕๕๓:บทคัดยอ่) เรือ่งการศึกษา

การพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่า การพึ่ง

ตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของครัวเรือนในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ตามตัวแปรปัจจัยพื้นฐานของครัวเรือน ได้แก่ ระดับการศึกษา แต่ไม่สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ธญันนัท ์ไชยแปน้ (๒๕๕๑:บทคดัยอ่) เรือ่งความคดิเหน็ของประชาชนอำาเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี

ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบผลการทดสอบสมมุติฐานว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษาไม่มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา

นษิฐ ์พิทกัษส์กลุกติยา, (๒๕๕๑:บทคดัยอ่) เรือ่งความคิดเหน็ของขา้ราชการตำารวจในสังกดักองกำากับการตำารวจ

ตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่า ตำารวจตระเวนชายแดนที่มีอายุ รายได้ ระดับ

การศึกษา ประเภทงานที่รับผิดชอบต่างกันมีความคิด เห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชาวบ้านในตำาบลหนองสาหร่ายต่างเป็นชาวบ้านที่มีความใกล้

ชิดกันและมีผู้นำาชุมชนซึ่งเป็นที่เคารพยำาเกรงของชาวบ้านในตำาบลหนองสาหร่ายในทุกเพศ ทุกอายุ ทุกระดับ

การศึกษา ทุกอาชีพ และยังแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในทุกกลุ่มมีความสนใจที่จะร่วมประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้วย

๖. ข้อเสนอแนะ
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัยที่พบว่าซึ่งพบว่า การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการนำาหลัก

นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตของประชาชนในตำาบลหนองสาหร่าย 

อ.พนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ ดว้ยการจดัตัง้ศนูยเ์รยีนรุ้ขึน้ในตำาบล นบัวา่เปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ขีองการสง่เสรมิการ

พฒันาความรู ้ความเขา้ใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหเ้กดิผลในเชงินโยบายอยา่ง

ชัดเจน ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปกำาหนดเป็นกรอบนโยบาย ดังนี้

 ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจัดทำาเป็นนโยบายสามละ สามเพิ่ม ได้แก่ ละการพนัน ละเหล้า ละบุหรี่ 

สามเพิ่ม ได้แก่ เพิ่มการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มการเก็บออม และเพิ่มการทำาความดี(อยู่ในรูปแบบของธนาคาร

ความดี)

 ๒) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนับสนุนการดำาเนินการสร้งขีดความสามารถของชุมชนด้วยการ

สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจนในระหว่างตำาบลในจังหวัด

กาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการขยายผลและส่งเสริมการนำาปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างเต็มที่

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑) ควรศึกษาความรูค้วามเขา้ใจและการประยกุตใ์ช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดำาเนนิ

ชีวิตของประชาชนในตำาบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทุกระดับ
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 ๒) ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

การดำาเนินชีวิตของผู้นำาชุมชนและประชาชนด้วย
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การประยุกต์หลักธรรมที่ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย

APPLICATION OF THE PRINCIPLES PROMOTE TRADITIONAL 

 MEDICINE OF THAILAND

        นายณัฏฐพล อุ่นแก้ว *

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเอกสารซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษากำาเนิดและ

พัฒนาการของแพทย์แผนไทย (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมของแพทย์แผนไทย (๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์

หลักธรรมที่ส่งเสริมการบำาบัดผู้ป่วยเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในแพทย์แผนไทย ผลการศึกษาพบว่า

 การประยกุตห์ลกัธรรมเพือ่สง่เสรมิแผนแพทยไ์ทยเพือ่ใหเ้กิดคณุธรรม จรยิธรรมของแพทยท์ีด่ ีทีค่วร

ปฏิบัติให้เหมาะสมต่อคนไข้ การประยุกต์หลักธรรมนั้นส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตโดยชอบ มีอาชีพสุจริต เว้นจาก

ความทุจริต ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งชีวิตตามหลักอนามัยอยู่ในหลักธรรมของศาสนาที่

สอนให้คนทำาความดี มีศีลธรรม รวมถึงการทำาชีวิตให้อยู่ในธรรมชาติชอบ โดยการสร้างส่ิงแวดล้อม การสร้าง

บรรยากาศที่ดีให้กับสังคม

 ดว้ยวธิ ีการรกัษาเพ่ือบำาบดัเยยีวยาใหห้ายขาดได ้จงึเปน็ทีม่าวา่ ผูป้ว่ยท่ีแสวงหาโอกาสในการรกัษา

โรคไดเ้ขา้ไปรบัการรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็วา่ “หมอนวดแผนไทย” กคื็อ บุคคลทีเ่ปน็แพทย์

พืน้บา้นในบรรดาผูร้กัษาบำาบดัโรค การนวดเพือ่รกัษาโรค ของไทยมี ๒แบบ คอื การนวดแบบราชสำานกัและการ

นวดแบบเชลยศกัดิ ์(แบบท่ัวไป) ซึง่เปน็การเรยีนการสอน หรอืถา่ยทอดสบืตอ่กนัมาทัง้ในสถาบนัการศกึษา และ

ภายในครอบครัว สถานศึกษาการนวดแบบเดิม ของไทยแห่งแรก คือวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ปัจจุบัน ได้เพิ่ม

ขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น วัดสามพระยา วัดปรินายก เป็นต้น

 ขอ้ปฏบัิตตินขัน้พืน้ฐานทางพระพระพทุธศาสนาซึง่เปน็หลักควบคมุความประพฤต ิทางกายและวาจา

ใหต้ัง้มัน่อยูใ่นความดงีามมคีวามปกตสิขุไมเ่บยีดเบยีนกนัใน สงัคมโดยเฉพาะคนทีเ่ปน็หมอนวดอาชพีจะตอ้งยดึ

ศลีหา้เปน็ท่ีตัง้ นอกจากนีห้มอนวดยงัไดใ้หข้อ้มลูทีมี่ทศันะตอ่ศีลวา่ศีลมคีวามสำาคัญในการ ดำาเนนิชวีติเปน็ธรรม

พื้นฐานในการดำาเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้องมี ต้องรักษาไว้เพราะหลักของศีลธรรมเป็นเครื่องมือเป็น

หลักในการพัฒนาตนสู่ความ มีสุขภาพที่ดีศีลห้าในพระพุทธศาสนานี้เองเมื่อใครก็ตามยึดถือปฏิบัติแล้ว ย่อมนำา

ตนเองครอบครวัและสงัคมไปสูค่วามมสีขุภาพทีด่ ีถอืเปน็หลักทีค่วรปฏิบตักิบัผู้ปว่ยเพือ่ใหผู้้ปว่ยเกดิความสุขแต่

อย่างไรก็ดีเป้าหมายสูงสุดของทุกลัทธิก็คือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากการดูแลของแพทย์ 

คำาสำาคัญ : การประยุกต์หลักธรรม, การแพทย์แผนไทย

*  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Abstracts

 This thesis The research paper, which has 3 objectives: (1) to study the origin and 

development of traditional medicine in Thailand (2) study the principles that promote the 

medicine Thailand (3) to analyze the principles that promote healing for patients to take. 

applications in medicine Thailand. The study indicated that

 Application of principles to promote Thailand to plan medical ethics. The ethics of 

a good doctor The patient should be treated accordingly. Application of products that princi-

ple affect lifestyle like. A profession of faith Abstinence from fraud Do not cause trouble for 

themselves and others. Fontana, who lives in Mysore core philosophy of religion that teaches 

people to be good to make a moral life is like in nature. By creating an environment Creating 

a good atmosphere to society.

 The remedy for healing to cure. So that Patients who seek treatment have the oppor-

tunity to receive ongoing treatment. When determined to see that "Doctor Massage Thailand" 

is a person who is in folk medicine to cure the disease. The therapeutic massage of Thailand 

are two types of court and massage unregistered (generic), which is taught. Or continue to 

broadcast in both institutions. And family Traditional Massage School Thailand's first Is the Wat 

(temple) currently has more temples of Wat Sam Phraya and Wat Parinayok so on.

 The practice of Buddhism, which is the basic principle of Probation. Physical and 

verbal decency to stand in a normal life without hurting each other. Society, especially people 

who must hold a professional masseuse at the Five Precepts. The chiropractor also provides a 

view of the precepts that the precepts are important. Life is fairly basic lifestyle is something 

that every human being has to be. Because of the need to maintain an essentially moral in 

their development and progress. Healthy Five Precepts in Buddhism itself on whoever was 

upheld. Will bring their families and society to be healthy. Is that the patient should follow 

to keep patients happy, however, the ultimate goal of every creed is. So that patients get the 

most out of a doctor's care.

Keywords: Application of principles, Thai traditional medicine

๑. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
 มนษุยเ์ราเกดิมาในโลกนีต้อ้งพบกบัปญัหามากมาย ในการอยูร่ว่มกันไมว่า่จะเปน็ครอบครวัหรอืสังคม

ต่าง ๆ เมื่ออยู่ด้วยกันต้องมีระเบียบวินัย มีกฎหมายเพื่อนำามาใช้เป็นข้อบังคับเพื่อให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

ความสามคัคกัีน ปญัหามากหมายทีป่รากฏขึน้ทกุวนั เกิดจากความเห็นแกต่วั ความโลภ ความโกรธและความหลง 

ในหลกัความเปน็จรงิของมนษุยถ์อืวา่เปน็ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้มาพรอ้ม ๆ  กบัสรรพสิง่ทัง้หลาย เมือ่เกิดขึน้มา ตัง้อยู่
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และดบัไปเปน็กฎของธรรมชาตเิชน่น้ัน ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้มนษุยต์อ้งดำารงอยูไ่ดต้ามอาย ุกาลเวลาของแตล่ะคนไมม่ี

มนุษย์คนใดที่จะอยู่ได้ตลอดชั่วนิรันด์ หมุนเวียนเปลี่ยนไป เกิด แก่ เจ็บและตายไปในที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน

แต่ละคนเมื่อดำาเนินชีวิตอยู่ต้องทำาหน้าที่ของความมนุษย์ให้สมบูรณ์ นั้นคือหลักธรรมในการดำาเนินชีวิต พ่อ แม่ 

ก็ทำาหน้าที่ของตนเองไป พระสงฆ์ หรือนักการเมือง ทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแต่บทบาท ทั้งนี้และทั้ง

นั้นต้องตั้งอยู่ ในกฎเกณฑ์ที่มนุษย์หรือสังคมกำาหนดไว้เพื่อให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข จะได้ไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ขึ้นมา

 พระพุทธศาสนาถือว่าความเจ็บป่วยเป็นปัญหาสำาคัญของมนุษย์ เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องความเกิด 

ความแก่ ความเจ็บและความตาย เพราะความเจ็บป่วยนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของทุกชีวิต 

ดำาเนินไปตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งใครๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกในโลก ทรงพ้น

จากทุกข์ทั้งปวง พระองค์ก็ทรงประชวรทางพระวรกายและดับขันธ์ปรินิพพานเช่นกัน เรื่องนี้เป็นปกติธรรมดา 

ดังที่พระองค์ตรัสว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น

ความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้” ๔๓ 

 พระพุทธศาสนาไดก้ลา่วถึงโรค ๒ อยา่งคอื โรคทางกายและโรคทางใจ ดงัพทุธพจนท์ีต่รสัไวว้า่ “ภิกษุ

ทั้งหลาย โรค ๒ อย่างนี้คือ ๑ โรคทางกาย ๒ โรคทางใจ สัตว์ผู้อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา 

๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปี

บ้าง พอยังมีอยู่ แต่สัตว์ผู้จะกล่าวว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้แต่ครู่เดียวหาได้ยาก ยกเว้นท่าน

ผู้หมดกิเลสแล้ว ๔๔

 มนษุยจ์งึพยายามทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีจ่ะเอาชนะความเจบ็ปว่ยดว้ยรปูแบบอนัหลากหลายแตกตา่ง

กนักเ็พือ่ความมุง่หวงัจะใหต้วัเองปลอดภยัจากการเจ็บปว่ยทีเ่ป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตหิรอืวิกฤตการณข์อง

ชีวิตที่เกิดขึ้นมาในลักษณะที่แตกต่างกันส่วนมากจะใช้วิธีการทางธรรมชาติ เพราะมนุษย์อยู่กับธรรมชาติ เมื่อมี

การเจบ็ไขข้ึน้มากต็อ้งอาศยัธรรมชาตบิำาบดั คอื ยาสมนุไพรทีห่าไดต้ามธรรมชาต ิคนสมยัโบราณไดใ้ชย้าสมนุไพร

เปน็ยารกัษาอาการของโรคตา่ง ๆ  ทีเ่กดิการเจบ็ปว่ยขึน้มา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเอายาสมนุไพรมาใชร้กัษาโรค

ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นยารับประทาน ยาทา ยาพอกภายนอก ดูเหมือนว่ายาสมุนไพรช่วยได้เสมอ

หากรู้จักเอายาสมุนไพรที่เหมาะสมถูกกับโรคมาใช้ ๔๕

 การแพทย์แผนไทยหรือที่ดั่งเดิมเราเรียกว่า หมอแผนโบราณ หรือหมอจับเส้น หรือหมอนวดนั้นจัด

อยู่ในวงการการแพทย์แผนไทยมีความเป็นมาท่ียาวนาน เป็นที่พึ่งของประชาชนซ่ึงจัดว่าเป็นภูมิปัญญาของคน

ทัง้ชาต ิผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยแ์ผนไทยนัน้ตอ้งเปน็ทีย่อมรบัและเปน็ผูท้ีม่ใีบประกอบวชิาชพีดา้นการ

แพทย์แผนไทยโดยตรง เช่นประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย เภสัชกรรมไทยและการผดุงครรภ์ ต้อง

มีหลักธรรมในการประกอบอาชีพเพื่อบริการประชาชน เวลาไม่สบาย ปวดเมื่อย ก็พยายามช่วยเหลือตนเองด้วย

การใช้มือ อาจ ทุบ นวด เค้น คลึง หรือด้วยรูปแบบอื่น ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์

๔๓ องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๐.
๔๔ อง.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.
๔๕ ฐิติญณ บริพันธ์, สมุนไพรหญิงชายวัยทองชะลอความชราแก้ปัญหาอาการผิดปกติ, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์หอสมุดกลาง,
 ๒๕๐๙), หน้า ๑๔-๑๕.

๔๖
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ใดหรืออยู่ถิ่นไหน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือศาสตร์และศิลป์ของการนวด หรือการให้การบำาบัดรักษา ก็จะแตกต่าง

กันออกไป อย่างกรณีการแพทย์แผนไทย ก็มีหลักการเฉพาะในสมัยพ่อขุนรามคำาแหงเมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดไทย

จนมีปรากฎในทำาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ที่ตราขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๙๘ โปรดให้แต่งตั้งกรม

หมอนวด ให้บรรดาศักดิ์เป็นปลัดฝ่ายขวา มีศักดินา ๓๐๐ ไร่ ฝ่ายซ้ายมีศักดินา ๔๐๐ ไร่ หลักฐานจากจดหมาย

เหตุราชฑูตลาลูแบร์ ประเทศฝรั่งเศส ในบันทึกเรื่องหมอนวดในแผ่นดินสยาม มีความว่า..."ในกรุงสยามนั้น ถ้า

มีใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มทำาเส้นสายยืด โดยผู้ชำานาญทางน้ี ขึ้นไปบนร่างกายคนไข้แล้วใช้เท้าเหยียบ"....ในสมัย

รัตนโกสินทร์ การแพทย์แผนไทยได้สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แต่เอกสารและวิชาความรู้บางส่วนสูญหายไป

ในภาวะสงคราม ทั้งยังถูกจับเป็นเชลยส่วนหนึ่ง เหลือหมอพระตามหัวเมืองอยู่เป็นจำานวนมาก พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้ระดมปั้นรูป ฤาษีดัดตน ๘๐ ท่า และจารึกสรรพวิชาการนวดไทย ลงบน

แผน่หนิออ่น ๖๐ ภาพ แสดงถึงจดุนวดอยา่งละเอียด ประดบับนผนงัศาลาราย และบนเสา ภายในวดัพระเชตพุน

วิมลมังคลาราม ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลักฐานการแบ่งส่วนราชการ 

ยังมีกรมหมอนวดเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา และทรงโปรดให้หมอยา หมอนวด ถวายการรักษาความเจ็บป่วยยาม

ทรงพระประชวร

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัเกีย่วกับจดุกำาเนดิและพฒันาการดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

โดยเน้นการนำาหลักธรรมในการส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทย สำาหรับผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นหมอแพทย์แผนไทย 

ตอ้งการนำาหลกัธรรมมาสง่เสริมการบำาบัดผูป่้วยเพือ่มาประยกุตใ์ชก้บัการแพทยแ์ผนไทย ดว้ยการปฏิบติักบัคน

ปว่ยอยา่งมคีณุคา่ และคนปว่ยตอ้งมหีลักธรรมดว้ย จะเปน็การนวดไทยกด็ ีจะเปน็การปรงุยากด็หีรอืเปน็หมอ

เวชกรรมกด็ ีถ้าหากวา่ผูป้ฏบัิตหิน้าท่ีเป็นหมอแพทยแ์ผนไทยไมม่หีลกัธรรมทีอ่ยูใ่นใจแลว้กจ็ะกอ่ใหเ้กดิปญัหา

ตา่ง ตามมา ทำาใหผู้ร้บับริการเป็นทุกขไ์ด ้การปฏบิตัหินา้ทีข่องหมอแพทยแ์ผนไทยนัน้เปน็วธิทีางเลอืกหนึง่ของ

ผูม้ารบัการบรกิารจะได้มีความสุขในขณะทีม่ารบับรกิาร ผู้ใหก้ารบริการบำาบดัผูป้ว่ยต้องมสีตสิมัปชญัญะอยา่ง

สมบูรณ์แบบ ให้กับประชาชน เช่นผู้มีอาการปวดหลัง ปวดศีรษะ ปวดแขน ปวดข้อเท้า หรือปวดต้นคอ ปวด

หัวไหล่ ฯลฯ เป็นต้น 

 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำาการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมหลักธรรมในการบำาบัดผู้ป่วยเพื่อ

มาประยุกต์ใช้ในแพทย์แผนไทย และสามารถนำาไปใช้ได้กับชุมชน ครอบครัว ตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษากำาเนิดและพัฒนาการของแพทย์แผนไทย

 ๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมของแพทย์แผนไทย

 ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ส่งเสริมการบำาบัดผู้ป่วยเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ ในแพทย์แผนไทย

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

  ๑. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

๔๗
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  ๒. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ 

  ๓. รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

  ๔. นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาการประยุกต์หลักธรรมท่ีส่งเสริมการแพทย์แผนไทย สรุปได้ดังนี้ การประยุกต์หลัก

ธรรมเพื่อส่งเสริมแผนแพทย์ไทยเพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมของแพทย์ที่ดี ที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมต่อคนไข้ 

การประยุกต์หลักธรรมนั้นส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตโดยชอบ มีอาชีพสุจริต เว้นจากความทุจริต ไม่ก่อความเดือด

ร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งชีวิตานามัยอยู่ในหลักธรรมะของศาสนาที่สอนให้คนทาความดี มีศีลธรรม รวม

ถึงการทาชีวิตให้อยู่ในธรรมชาติชอบ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสังคมด้วยวิธี การ

รกัษาเพือ่บำาบัดเยยีวยาให้หายขาดได ้จงึเปน็ทีม่าวา่ ผูป้ว่ยทีแ่สวงหาโอกาสในการรักษาโรคไดเ้ขา้ไปรบัการรักษา

อยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็วา่ “หมอนวดแผนไทย” กคื็อ บคุคลทีเ่ปน็แพทยพ์ืน้บา้นในบรรดาผู้รกัษา

บำาบดัโรค การนวดเพือ่รักษาโรค ของไทยม ี๒ แบบ คอื การนวดแบบราชสำานกัและการนวดแบบเชลยศกัดิ ์(แบบ

ทั่วไป) ซึ่งเป็นการเรียนการสอน หรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งในสถาบันการศึกษา และภายในครอบครัว สถาน

ศึกษาการนวดแบบเดิม ของไทยแห่งแรก คือวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ปัจจุบัน ได้เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น 

วัดสามพระยา วัดปรินายก เป็นต้น

 ขอ้ปฏบัิตตินขัน้พืน้ฐานทางพระพระพทุธศาสนาซึง่เปน็หลักควบคมุความประพฤต ิทางกายและวาจา

ใหต้ัง้มัน่อยูใ่นความดงีามมคีวามปกตสิขุไมเ่บยีดเบยีนกนัใน สงัคมโดยเฉพาะคนทีเ่ปน็หมอนวดอาชพีจะตอ้งยดึ

ศลีหา้เปน็ท่ีตัง้ นอกจากนีห้มอนวดยงัไดใ้หข้อ้มลูทีมี่ทศันะตอ่ศีลวา่ศีลมคีวามสำาคัญในการ ดำาเนนิชวีติเปน็ธรรม

พื้นฐานในการดำาเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้องมี ต้องรักษาไว้เพราะหลักของศีลธรรมเป็นเครื่องมือเป็น

หลักในการพัฒนาตนสู่ความ มีสุขภาพที่ดีศีลห้าในพระพุทธศาสนานี้เองเมื่อใครก็ตามยึดถือปฏิบัติแล้ว ย่อมนำา

ตนเองครอบครวัและสงัคมไปสูค่วามมสีขุภาพทีด่ ีถอืเปน็หลักทีค่วรปฏิบตักิบัผู้ปว่ยเพือ่ใหผู้้ปว่ยเกดิความสุขแต่

อย่างไรก็ดีเป้าหมายสูงสุดของทุกลัทธิก็คือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากการดูแลของแพทย์

๕.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยเห็นว่า ควรการเรียนการสอนปรัชญาการแพทย์แผนไทยและปรัชญาตะวัน

ตกในทกุระดบัการศกึษาในประเทศไทย เพือ่กระตุน้ใหค้นไทยในทกุระดบัการศกึษารูจั้กคดิ รูจ้กัพฒันาความคดิ

ให้มีแนวคิดใหม่ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ

 ขอ้เสนอแนะเพือ่ทำาการศกึษาวจิยัตอ่ไป เมือ่ผู้วจิยัไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งนีแ้ลว้ เหน็วา่ควรจะมวีจิยัตอ่ไป

ในประเด็นต่อไปนี้

 ๑. ควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวการแพทย์แผนไทยกับปรัชญาตะวันออก-ตะวันตก

 ๒. ควรศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในปรัชญาการแพทย์แผนไทยกับปรัชญาตะวันออก - ตะวันตก

 ๓. ควรศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวคิดทางปรัชญาในปรัชญาการแพทย์แผนไทยกับปรัชญา

ตะวันตก เริ่มจากโลกยุคเริ่มต้นเป็นต้นมา

๔๘
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา : กรณีศึกษาวัดชายคลอง 

อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Human Resource Development accordance with the Puggalannuta: 

A Case Study of Chayklong Temple, Mueng District, Phatthalung Province 

 พระอธิการประสิทธิ์ ปสนฺนจิตฺโต *

      พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ดร. **

 พระครูวิรัตน์ธรรมโชติ,ดร. ***

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณี

ศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา

กรณีศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณีศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอ

เมือง จังหวัดพัทลุง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวัด 

จำานวน ๑,๕๐๐ คน กำาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของเคร็ซซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

๓๐๖ คน โดยวธิกีารสุม่แบบอยา่งงา่ย เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จัิยสรา้งขึน้ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และค่าสถิติทดสอบเอฟ

 ผลการวิจัยพบว่า: 

 ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณีศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการฟังคำาสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ ด้านการปฏิบัติตามคำาสอน ส่วนด้านการเผยแผ่คำาสอน มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด 

 ๒) ประชาชนวดัชายคลอง อำาเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ ทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาตา่งกนั มกีาร

พัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ามหลักปุคคลัญญุตา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ .๐๕ ส่วนประชาชน

ที่มี อาชีพและรายได้ ต่างกัน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 ๓) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา โดยให้ความสำาคัญกับการแสวงหา

บัณฑิต โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม

ภูมิปัญญา และเผยแผ่ข้อคิด คำาสอนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คำาสำาคัญ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, หลักปุคคลัญญุตา

*  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
*  อาจารย์ที่ปรึกษา
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Abstract

 The purposes of this research were to 1) examine human resource development 

regarding Puggalannuta, a case study of Chayklong Temple,AmphurMueng, Phatthalung, 2) 

compare human resource development regarding Puggalannuta, a case study of Chayklong 

Temple, AmphurMueng, Phatthalung, divided by gender, age, educational level, occupation, 

and income, and 3) investigate guidelines of human resource development regarding Puggalan-

nuta, a case study of Chayklong Temple,AmphurMueng, Phatthalung. The population of this 

research were 1,500 people who participated in the personnel development activity of the 

temple. A sample size formula of Krejcie and Morgan was applied to determine 306 samples 

using simple random sampling. The data were gathered utilizing questionnaires constructed by 

the researcher. Then they were analyzed applying some statistics such as percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and F-test.

 The findings were represented as follows:

 1) The overall human resource development regarding Puggalannuta, a case study 

of Chayklong Temple, AmphurMueng, Phatthalung was at high level. When considering each 

aspect, the mean of listening to teachings was at the highest level, followed by following the 

teachings, and the propagation of teachings, respectively.

 2) Thedifferences in gender, age, and educational level of people in Chayklong Tem-

ple,AmphurMueng, Phatthalung affected the human resource development regarding Puggalannuta 

with a statistical significance level of .05. Nevertheless, the differences in occupation and income 

of people in Chayklong Temple,AmphurMueng, Phatthalunghad no effect on the human resource 

development regarding Puggalannuta with a statistical significance level of .05.

 3) The guidelines of human resource development regarding Puggalannuta emphasized 

pundit acquisition, especially local wisdom. They were helpful to improve the human resource 

development, promote the compliance of wisdom, and propagate the teachings and local 

wisdom.

Keywords: human resource development, Puggalannuta

บทนำา
 พระพุทธเจ้าทรงใช้พระธรรมวินัยเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย และบุคลากร

ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความประพฤติ อัธยาศัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่ต่างกัน ให้ปฏิบัติตามคำา

สอนของพระองค์ด้วยความเต็มใจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความผาสุกและความเจริญงอกงาม 

๕๑



52 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ปัจจุบัน พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย เมื่อบวชแล้ว บางส่วนมุ่งพัฒนาตนตามพระธรรมวินัย แต่

บางส่วนมุ่งพัฒนาในทางวัตถุ นิยมสร้างศาสนวัตถุที่ใหญ่โต สวยงาม วิจิตรพิศดารและใช้ทรัพย์เป็นจำานวนมาก 

ไมพ่ยายามขวนขวายศกึษาเลา่เรยีนพระธรรมวนิยั เพือ่ฝกึอบรมตนเอง ไมช่อบใหใ้ครมาแนะนำาพรำา่สอนหรอืวา่

กล่าวตักเตือน เมื่อถูกตักเตือนก็โกรธ กล้ากระทำาผิดอย่างเปิดเผยโดยขาดความเกรงกลัวหรือละอายใจต่อผู้อื่น 

ไม่เคารพยำาเกรงผู้ใหญ่ ประพฤติตนเยี่ยงฆราวาสวิสัย มีกิริยามารยาทหยาบคาย ไม่สำารวมวาจาและนุ่งห่มให้

เรียบร้อย ยืนหรือเดินฉันภัตตาหาร เป็นต้น สมดังพระพุทธดำารัสที่ทรงตรัสไว้ว่า “ในอนาคต หมู่ภิกษุจักไม่เจริญ

กาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา”๔๖ ปญัหาเหลา่นีล้้วนเกดิจากการไมพั่ฒนาตนเอง หรอืพฒันาในทาง

ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เป็นส่ิงที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างย่ิงว่า พระพุทธเจ้ามีคำาสอนที่เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างไร 

จงึเปน็เหตใุหไ้ดท้รพัยากรบคุคล อยา่งพระภกิษสุงฆท์ีม่คีณุภาพ สามารถเผยแผพ่ระพทุธศาสนาใหม้คีวามเจรญิ

รุง่เรอืงไดอ้ยา่งรวดเรว็ และมคีวามมุง่มัน่, คงยาวนานมากว่า ๒,๕๐๐ ป ีเปน็เครือ่งประกันไดว้า่ พระพทุธองคท์รง

มีกระบวนการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์ที่ดีได้อย่างแน่นอน ธรรมประการหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นกระบวนการพัฒนา

ทรพัยากรบคุคลใหมี้คณุภาพ และสามารถปฏสิมัพนัธก์บับคุคลทัง้หลายไดเ้ปน็อยา่งด ีคือ ปคุคลัญญตุา เปน็ธรรม

ข้อหนึ่งแห่งหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ซึ่งมีปรากฏใน ธัมมัญญุสูตร สูตรที่ว่าด้วยธัมมัญญุบุคคล คือ บุคคลผู้รู้

ธรรม โดยพระสูตรนี้แสดงถึงกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาของพระภิกษุสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้วยวิธีการ

พจิารณาดพูฤตกิรรมของบุคคลทัง้หลาย แลว้แยกแยะออกเปน็ ๗ ขัน้ตอน เพือ่ประเมนิพฤตกิรรม อัธยาศยัความรู้

ความสามารถ และคณุธรรม อนัเปน็ประโยชนแ์กก่ารเกีย่วข้องปฏสิมัพนัธก์บับคุคลอืน่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณีศึกษาวัดสระเภา อำาเภอ

ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา อันจะ

เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรทางพระพุทธศาสนาสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑) เพ่ือศกึษาการพฒันาทรพัยากรบคุคลตามหลกัปุคคลญัญตุา กรณีศกึษาวัดชายคลอง อำาเภอเมอืง 

จังหวัดพัทลุง

 ๒) เพ่ือเปรยีบเทยีบการพัฒนาทรัพยากรบคุคลตามหลักปคุคลญัญตุา กรณศึีกษาวัดชายคลอง อำาเภอ

เมือง จังหวัดพัทลุง จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

 ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณีศึกษาวัดชายคลอง 

อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

 ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมพฒันาทรพัยากรบคุคลของวดั ชายคลอง 

อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำานวน ๑,๕๐๐ คน 

๓๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๔-๑๔๖.
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดก้ำาหนดขอบเขตตามเนือ้หาทางการพัฒนาทรพัยากรบคุคลตามหลักปคุคลัญญุ

ตา กรณีศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ๑) การแสวงหาบัณฑิต ๒) การฟังคำาสอน ๓) การ

เงี่ยโสตฟังคำาสอน ๔) การจำาคำาสอน ๕) การพิจารณาคำาสอน ๖) การปฏิบัติตามคำาสอน ๗) การเผยแผ่คำาสอน 

 ขอบเขตด้านพื้นที่

 ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ วัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 ขอบเขตด้านตัวแปร

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

  ๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของประชาชนวัดชายคลอง 

อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

  ๒) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่การพฒันาทรพัยากรบคุคลตามหลกัปคุคลญัญตุา กรณศีกึษาวดัชายคลอง 

อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ใน ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) การแสวงหาบัณฑิต ๒) การฟังคำาสอน ๓) การเงี่ยโสตฟังคำาสอน 

๔) การจำาคำาสอน ๕) การพิจารณาคำาสอน ๖) การปฏิบัติตามคำาสอน ๗) การเผยแผ่คำาสอน 

 ระยะดำาเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่เปน็ รปูแบบการวจิยัเชงิ

สำารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมพฒันาทรพัยากรบคุคลของวดั ชาย

คลอง อำาเภอเมอืง จงัหวดัพัทลงุ จำานวน ๑,๕๐๐ คน กำาหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชต้ารางสำาเร็จรปูของเครซ็ซีแ่ละ

มอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๐๖ คน โดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และค่า

สถิติทดสอบเอฟ

ผลการศึกษา
 ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณีศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการฟังคำาสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ ด้านการปฏิบัติตามคำาสอน ส่วนด้านการเผยแผ่คำาสอน มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม

หลกัปุคคลญัญตุา ในทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทำาให้ไดบ้คุลากรทีม่คีวามพรอ้มในการชว่ยงานพระศาสนา เปน็การ

พัฒนาคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), (๒๕๔๕ : ๒๕-๒๙) ที่กล่าว

วา่ รูจ้กับคุคล คอื รูจ้กับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะคนทีม่ารว่มงาน รว่มไปดว้ยกนั และคนทีเ่ราไปใหบ้รกิารตาม

ความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล ตลอดจนสามารถทำาบริการให้ความ

ช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์ พูดจา แนะนำา ติชม หรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดย

เฉพาะในการใช้คน ซ่ึงตอ้งรูว้า่คนไหนเปน็อยา่งไร มคีวามถนดั อธัยาศยั ความสามารถอยา่งไร เพือ่ใชค้นใหเ้หมาะ
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กับงาน นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่าในการทำางานนั้น ไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือ

ทำางานให้ แต่จะต้องให้คนที่ทำางานทุกคนได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นำาควรรู้ว่าเขาควรจะได้ประโยชน์อะไร 

เพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย

 ๒) ประชาชนวัดชายคลอง อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มี

การพฒันาทรพัยากรบคุคลตามหลกัปคุคลญัญตุา แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติท่ีระดบั .๐๕ ซึง่ทัง้นีเ้ปน็

เพราะความแตกต่างทางเพศ มีความแตกต่างทางอุปนิสัย ในการอบรมขัดเกลาที่แตกต่างกัน ประกอบกับความ

ศรัทธา ผู้หญิงจะมีความศรัทธาสูงกว่าผู้ชาย ทำาให้ง่ายต่อการอบรมสั่งสอน พัฒนา และผู้ที่มีอายุน้อย ฝึกได้ง่าย

กว่าผู้ที่มีอายุมาก ส่วนประชาชนที่มี อาชีพและรายได้ ต่างกัน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งทั้งนี้เพราะกลุ่มอาชีพและรายได้ของประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา

ทรัพยากรนั้นมีอาชีพและรายได้ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ พระธนันต์ ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์) (๒๕๕๔) ซึ่งศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยัตามหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ พบวา่บคุลากรทีม่สีถานภาพต่างกนั มคีวามคดิเหน็โดยรวมไม่

แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุ วุฒิการศึกษา ตำาแหน่ง และประสบการณ์

การทำางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน 

 ๓) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา โดยให้ความสำาคัญกับการแสวงหา

บัณฑิต โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม

ภูมิปัญญา และเผยแผ่ข้อคิด คำาสอนของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นว่าประชาชนให้ความสำาคัญกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ในการช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ของ พระธนันต์ 

ชยานนโฺท (ประเสรฐิศลิป)์ (๒๕๕๔) ซึง่ศกึษาการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่พบว่า ด้านปริสัญญุตา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อ

เปน็การพฒันาทกัษะ และเพิม่ขดีความสามารถในการทำางาน พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้องค์กรมากขึน้ และดา้นปคุคลัญญุ

ตา จดัใหม้กีารประชมุในหน่วยงานบอ่ย ๆ  เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั และนำาแนวคดิตา่ง ๆ  ตอ่ย

อดพัฒนาองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตา กรณีศึกษาวัดชายคลอง อำาเภอ

เมือง จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  ๑) ในการพฒันาทรพัยากรบคุคลตามหลกัปคุคลญัญุตา ควรมกีารพฒันาบคุคลต้นแบบ เพือ่เปน็

แบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลในการศึกษาเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม

  ๒) จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความสำาคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้ประชาชนได้พัฒนาตามแนวทางของภูมิปัญญาท้องถิ่น ฉะน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการรวบรวม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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  ๓) ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อจะนำา

ความรู้นั้นมาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  ๑. ควรมกีารศกึษา เรือ่ง การพฒันาบคุคลตามหลกัไตรสกิขา เพ่ือเตมิ เพือ่ให้ไดแ้งม่มุทีค่รอบคลมุ

มากยิ่งขึ้น 

  ๒. ควรมีการศึกษา เรื่อง การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักปุคคลัญญุตาด้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
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การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Development of the Human Potentiality in Globalized Age 

by the Buddhist Doctrine

ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว*

บทคัดย่อ

 จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” 

เพือ่มุง่ศกึษาหลกัธรรมคำาสอนทางพระพทุธศาสนา และเพือ่เปน็หลักคำาสอนทีเ่น้นการพฒันามนษุย์ในดา้นความ

ประพฤติที่ครบถ้วนบริบูรณ์ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความประพฤติของมนุษย์ที่ปรากฏทาง กาย วาจา ใจ 

ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติระดับต้น ที่เกี่ยวกับการดำารงชีวิตของตนด้วยดี มีการเกื้อกูลแก่กันและกัน ช่วยกัน

รักษาระบบสังคมท่ีตนมีส่วนร่วมในการท่ีจะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำาเนินชีวิตที่ดีงามของสังคมความ

ประพฤติระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางจิตใจให้มีคุณภาพ มีความตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว 

มีความกล้าหาญ และพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิต และโลก และระบบความประพฤติระดับสูง ซึ่ง

ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ คือ ตัวปัญญา โดยใช้ปัญญา พินิจพิจารณามองดูให้รู้จัก และมีความเข้าใจ ความเป็น

จรงิของชวีติ แลว้พยายามวางแผนการปฏบิตัหิรอืจดัระบบใหเ้หมาะสมในการดำาเนนิชวีติของตนและสงัคม เพือ่

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และสังคมให้ดำาเนินไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ดีงามอย่างแท้จริงเนื่องจากสังคมในปัจจุบัน

นี้ขาดศีลธรรม การบริหารงานก็เป็นไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ สังคมจึงเกิดความวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขแก่งแย่ง

ชิงดีชิงเด่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ในสังคมจึงควรนำาหลักพุทธจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตให้ดีขึ้นอยู่

ด้วยกันอย่างเป็นสุขสืบไป

คำาสำาคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพ, มนุษย์, ยุคโลกาภิวัตน์, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ABSTRACT

 From the study of “Development of the Human Potentiality in Globalized Age 

by the Buddhist Doctrince”. The study aims to study Buddhist teachings emphasize on the 

development of human beings so that they will become fully perfect in terms of behaviors, 

both physical, verbal and mental, in all the primary, intermediate and advanced levels. In 

the primary level, the training process encompasses living a personal life in the right way, 

mutual help, observing the rules and regulations of the society for the benefit of the society 

as a whole. The intermediate level of training includes the mind development to enhance 

* อาจารย์ประจำาบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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its quality, strength and power to the extent that it is well-prepared and courageous enough 

to encounter with problems of life or the world. The advanced level deals with the training 

method where the wisdom is brought into use for comprehending and realizing the truth of 

life so that the life quality will be increased and the social system will be properly planned, 

and the ultimate goal of life, glorious and splendid, will be achieved. 

 At present, It seems that the world is in the state of immorality and prejudice, as a 

result of which the chaos and anarchy have arisen. Thus, it is recommended that the Buddhist 

teachings should be brought into practice for the sake of better life and symbiotic existence 

of mankind.

Keywords: Development, potentiality, human, globalization, Buddhist principles

บทนำา

 หลกัธรรมทางระพทุธศาสนานัน้ นอกจากจะเปน็หลักของการดำาเนนิชีวิตแล้ว ยงัเปน็การนอ้มนำาเอา

หลกัธรรมนัน้นำามาประยกุตใ์ชเ้พือ่การแกป้ญัหาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงใหอ้ยูอ่ยา่งสนัตใินยคุแหง่การเอา

รดัเอาเปรียบของมนษุยใ์นยคุโลกาภวัิฒน ์นอกจากนีห้ลักคำาสอนของพระพทุธศาสนายงัไดค้รอบคลุมถงึบทบาท

หนา้ทีข่องมนษุยท์ัง้ในดา้นการรบัรูก้ารพดูการฟงัการเปิดรบัการส่ือสารการคิดและความเช่ือซึง่บทบาทตามแนว

พระพุทธศาสนาสามารถนำามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทางสังคมยคุปจัจบุนัจดัเปน็บทบาททีก่อ่ใหเ้กดิประสิทธภิาพในการ

ตดิตอ่กบับคุคลอืน่และสง่เสรมิใหเ้กดิจรยิธรรมในการสือ่สารทางสงัคม พทุธศาสนาจึงมีอทิธพิลแทรกซมึอยูใ่นวถีิ

ชีวิตของคนไทย และสังคมไทยในทุกๆด้านเป็นฐานหรือรากเหง้าที่มาแห่งวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีวฒันธรรมภาษา วรรณกรรม ศลิปกรรม ตลอดจนการเมอืงการปกครอง ตลอดระยะเวลาหลายปทีีผ่า่น

มา ได้ทำาให้เกิดปรากฏการณ์การเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมและมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากซึ่งบทบาทและ

หนา้ทีท่ีผ่า่นมาไดก้ลายเป็นตวัแปรหนึง่ของการเปลีย่นผา่น ทีส่ามารถนำาพาสถานการณบ์า้นเมอืงใหก้า้วไปสู่การ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ไดไ้ม่วา่จะเปน็การทำาให้ปญัหาของสงัคมคล่ีคลายลงหรอืกอ่ปญัหาใหข้ยายตวัทวคีวามรนุแรง

เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นวิกฤตความขัดแย้งทางสังคม และบางสถานการณ์ก็ได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรงในที่สุดดัง

ตวัอยา่ง วกิฤตความขัดแยง้ทางสงัคมเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ท่ีเกิดขึน้๔๗ ซ่ึงอาจกลา่วไดว่้าเปน็วกิฤตการณท์าง

สงัคมทีแ่ตกตา่งจากวกิฤตการณท์างสงัคมหรอืบา้นเมอืงในอดตีโดยวกิฤตการณใ์นอดตีทีผ่า่นมาพบวา่เปน็ความ

ขดัแยง้ระหวา่งประชาชนนสิตินกัศกึษากบัฝา่ยทหารและรฐัแมแ้ตใ่นปจัจบุนันีก้ย็งัมรีฐับาลทหารเขา้มามอีำานาจ

ในการบริหารประเทศ ซ่ึงบางทัศนคติอาจมองว่าเป็นเรื่องดีที่มีทหารเข้ามาควบคุมอำานาจด้วยการรัฐประหาร 

โดยมิได้มาจากเสียงของประชาชน ที่ปรากฏเช่นน้ี อาจมองอีกนัยหน่ึงว่า ความขัดแย้งระหว่างประชาชนนิสิต

นักศึกษากับฝ่ายทหารและรัฐส่วนใหญ่แล้วอาจเป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านระบบเผด็จการของรัฐบาล

๔๖ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแย้ง, (กรุงเทพฯ: 
 บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓-๒๔.
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ทหาร และต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย การดำารงตนอยู่ในสังคมนั้นบุคคลหนึ่งจะต้องมีบทบาทหน้า

ทีห่ลายๆ อยา่งถา้ขาดหลกัการปฏบิตัใินการทำาบทบาทหนา้ทีเ่หล่านัน้แลว้กจ็ะเกดิความสบัสนในบทบาทหนา้ที่

เหลา่นัน้ไดพ้ระพทุธองคจ์งึไดบ้ญัญตัขิอ้ปฏบิตัใินการปฏบิตัตินตามบทบาทหนา้ทีใ่นทางสังคม ซึง่ในทีน่ีจ้ะกล่าว

เพยีงบทบาทหนา้ทีข่องพอ่แม ่บทบาทหนา้ทีข่องครูอาจารย ์บทบาทหนา้ทีข่องพระสงฆ ์และบทบาทหนา้ทีข่อง

ผูป้กครองเทา่นัน้เพือ่ใหเ้หน็เปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั โดยการใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิเดยีวกนันัน้คอื การใชห้ลกัคำา

สอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นเกณฑ์ควบคุมการพิจารณา

เกณฑ์การตัดสินด้วยหลักพุทธธรรม
 เกณฑ์การตัดสินด้วยหลักพุทธธรรมอาจกล่าวถึงปัญหาที่ว่า การกระทำาที่มีคุณค่าทางจริยธรรมที่ว่า 

การกระทำาที่เรียกว่า ดี ถูก ผิดหรือควร ไม่ควร เป็นอย่างไร และมีอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินในการกระทำานั้น

ว่า ดี ถูกผิด หรือควร ไม่ควร หลักจริยธรรมในระบบธรรมนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) 

สจัธรรม และ (๒) ศลีธรรม สจัธรรมเปน็อนัตมิสจัจะกลา่วคือ เปน็ความจรงิสูงสุดอนัเปน็ฐานรองรบัหลักศีลธรรม 

และหลักจริยธรรมหรือการกระทำาอนัมคีา่ทางพทุธธรรมทีด่ำาเนนิไปถงึเพือ่เข้าถงึเปา้หมายอนัเปน็อนัติมสจัจะนัน้

เป็นสิ่งที่มีอยู่เอง มีอยู่อย่างเที่ยงแท้ และสามารถดำารงอยู่ได้โดยธรรมดาถ้ามนุษย์ไม่มีเป้าหมายในการกระทำา ก็

ไม่สามารถกล่าวได้ว่า การกระทำาใดถูก หรือผิดเพราะฉะนั้น เกณฑ์ในการตัดสินค่าจริยธรรมว่า สิ่งนี้ถูก ผิด ควร 

ไม่ควรจึงต้องอาศัยเป้าหมายเป็นแนว ในขั้นนี้ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ว่ามาตรการวัดและตัดสินคุณค่าทาง

จริยธรรมเหล่านี้ ในทางพุทธธรรมคืออะไรและมีอะไรบ้าง นี้เป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาในกระบวนการต่อไป

 ในพระพุทธศาสนากล่าวการกระทำาของมนุษย์ไว้ ๓ ทาง นั่นก็คือทางกาย เรียกว่า กายกรรม ทาง

วาจา เรียกว่า วจีกรรม และทางใจ เรียกว่า มโนกรรมการกระทำาจะดีหรือชั่วอยู่ที่ ๓ ทางนี้ ถ้าการกระทำานั้น

เป็นฝ่ายดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ เรียกว่า กายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต กรรมฝ่ายดีนี้ เรียกว่ากุศล

กรรม แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นการกระทำาในฝ่ายชั่วทางทวารทั้ง ๓ นี้ เรียกว่ากายทุจริต วจีทุจริต และมโน

ทุจริต กรรมฝ่ายชั่วทั้ง ๓ นี้เรียกว่า อกุศลกรรมส่วนปัญหาที่ว่า การกระทำาของมนุษย์นั้น จะดีหรือชั่ว ใช้อะไร

เป็นเกณฑ์วัดเป็นปัญหาท่ีจะต้องพิจารณากันต่อไป ตามแนวพุทธธรรมนั้นให้ถือเจตนาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

ว่า การกระทำาใดดี หรือชั่ว ถูกหรือผิดเพราะการกระทำาทั้งหมดของมนุษย์มีเจตนาเป็นตัวคอยบ่งชี้เพราะฉะนั้น

เจตนาจึงเป็นตัวแท้ของกรรม ดังพุทธพจน์ที่ว่า "...เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม บุคคลคิดแล้ว จึงกระทำากรรม

ด้วยกาย วาจา ใจ" ๔๘

 เค.เอ็น. ชยติลเลเก ได้ให้ทัศนะในปัญหานี้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่า การกระทำาที่ถูกต้องและผิดนั้น

จะต้องเปน็การกระทำาทีเ่ปน็ไปอยา่งเสร ีแตเ่ปน็เสรภีาพทีเ่ก่ียวขอ้งหรอืสมัพนัธกั์บกฎของเหตผุลตามทศันะของ

พระพทุธศาสนามเีง่ือนไขท่ีสำาคญัอีกประการหนึง่ทีท่ำาให้การกระทำาทีถ่กูแตกตา่งจากการกระทำาทีผ่ดินัน่คอืแรง

จูงใจและความตั้งใจหรือเจตนาที่บุคคลมีต่อการกระทำาๆ ๔๙

๔๘ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗.
๔๙ เค.เอ็น.ชยติลเลเก, จริยศาสตร์แนวพุทธ, แปลโดย สุเชาวน์ พลอยชุม, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๓๗), หน้า ๓๖.

๕๘
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 โดยนยันี ้กลา่วไดว้า่ พระพทุธศาสนา เชือ่วา่มนษุยม์เีจตจำานงเสรใีนการกระทำาซึง่เปน็เจตจำานงเสรทีี่

ความสัมพันธ์กันในเหตุผลเชิงจริยธรรมเพราะถ้ามนุษย์ไม่มีเจตจำานงเสรีในการกระทำา ก็จะไม่มีความชั่ว ถูก ผิด 

ควรหรือไม่ควร การกระทำาก็เป็นแต่สักว่า ทำาแล้ว กำาลังทำา หรือทำาอยู่เท่านั้นแต่มนุษย์มีเจตจำานงเสรีในการกระ

ทำาและการกระทำาทกุอยา่งยอ่มประกอบดว้ยความจงใจหรอืเจตนาเสมอ เพราะฉะนัน้ด้วยการกระทำาทีป่ระกอบ

ดว้ยเจตนาหรอืความจงใจนีเ้อง พระพทุธศาสนาจงึกลา่ววา่ถา้ประกอบดว้ยกศุล ก็จดัเปน็กุศลกรรม ถา้ประกอบ

ด้วยอกุศล จัดว่าเป็นอกุศลกรรมดังพุทธพจน์ว่า

๕๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๔/๑๘๖-๑๘๘.
๕๑ รัชนีกร เศรษโฐ, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หน้า ๑๒๖.

  กรรมที่ถูกโลภะครอบงำา...กรรมที่ถูกโทสะครอบงำา...กรรมที่ถูกโมหะ

ครอบงำาเกดิจากโมหะ มโีมหะเป็นเหต ุมีโมหะเปน็แดนเกดิ ย่อมใหผ้ลในท่ีซึง่อัตภาพของ

เขาเกดิบคุคลตอ้งเสวยผลกรรมนัน้ในขนัธท่ี์กรรมนัน้ใหผ้ลในปจัจบุนั ในลำาดบัท่ีเกดิ หรือ

ในระยะต่อไป... ภิกษุทั้งหลาย เหตุให้เกิดกรรม๓ ประการนี้แล... คือ กรรมที่ถูกอโลภะ

ครอบงำา...กรรมทีถ่กูอโทสะครอบงำา...กรรมทีถ่กู อโมหะครอบงำาเกดิจากอโมหะ มอีโมหะ

เป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกดิ เม่ือสิน้โมหะแลว้ เปน็อันบคุคลละกรรมนัน้ได ้ตดัรากถอน

โคนไดเ้หมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทำาใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไม่

ได้...กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำา ฯลฯ กรรมที่ถูกอโมหะครอบงำา เกิดจากอโมหะ มีอโมหะ

เป็นเหตุ มีอโมหะเป็นแดนเกิด เมื่อสิ้นโมหะแล้ว เป็นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ ฯลฯ เกิด

ขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย เหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการนี้แล ๕๐

 กลา่วโดยสรปุแลว้ ตามหลกัพทุธธรรมหรอืหลักพทุธจรยิศาสตรเ์จตนาทีป่ระกอบดว้ยความพยายาม

ในการกระทำาอันเป็นเหตุเบื้องต้นหรือเป็นความพยายามเพื่อให้การกระทำาสำาเร็จลงเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าเชิง

พุทธธรรมดังนั้น พุทธธรรมที่กล่าวมาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่มนุษย์พึงปฏิบัติตาม 

พุทธธรรมกับบทบาทและหน้าที่ของบุพการีที่พึงปฏิบัติต่อบุตร
 ครอบครวัเปน็สถาบันทีถ่อืได้วา่เลก็ทีส่ดุของสงัคมอนัเปน็มลูฐานทีส่ำาคญัในการสรา้งภาพของสงัคม

สว่นรวมวา่เปน็สงัคมทีด่หีรอืไมเ่พยีงใดนอกจากนีย้งัมบีทบาทและอทิธพิลสำาคญัในการขดัเกลาบคุลากรในสงัคม

ครอบครวัจงึมคีณุสมบตัพิเิศษทีแ่ตกตา่งจากสถาบนัอืน่ๆ คอืเปน็สถาบนัแรกสดุทีบ่คุคลไดม้โีอกาสตดิตอ่สมัพันธ์

กบับคุคลตา่งๆครอบครวัจึงมอีทิธพิลตอ่บคุคล ๕๑ หากครอบครวัสว่นใหญข่องสงัคมเปน็ครอบครวัทีอ่บอุน่รกัใคร่

ปรองดองมรีะเบยีบวนิยัมคีณุธรรมสมาชกิทกุคนรูจ้กัหนา้ทีม่คีวามรบัผดิชอบและตระหนกัตอ่หนา้ทีแ่ละบทบาท

ของตนเองสงัคมนัน้กจ็ะมแีต่ความเจรญิและเรยีกวา่เปน็สังคมของผูท้ีมี่ความเจรญิแลว้เพราะทกุคนในครอบครวั

เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยจริยธรรมย่อมจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดี

 ปญัหาทีส่งัคมแหง่ยคุโลกาภวิฒันท์ีก่ำาลงัเผชญิอยูน่ีเ้ปน็เรือ่งทีน่า่ศกึษาคดิคน้เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขที่

ถกูตอ้งตามหลกัการทางพระพทุธศาสนาบดิามารดามคีวามเกีย่วขอ้งกบับตุรตัง้แตเ่ริม่ปฏสินธแิละเจรญิเตบิโตใน

ครรภ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับบุตรมากท่ีสุดเม่ืออยู่ในครรภ์คือมารดาเพราะบุตรได้อาศัยครรภ์ของมารดาสำาหรับ

๕๙
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การเจริญเติบโตจนครบกำาหนดคลอดออกมาส่วนผู้เป็นบิดาในฐานะผู้ให้กำาเนิดบุตรร่วมกับมารดาเม่ือตอนที่

มารดาตั้งครรภ์ฝ่ายบิดาก็เป็นผู้ที่มีความสำาคัญในการดูแลมารดาตลอดจนรับภาระต่างๆ แทนมารดาด้วยจึงนับ

ไดว้า่บดิามารดามคีวามสำาคญัตอ่บตุรตัง้แตย่งัไมค่ลอดตอ่เมือ่บตุรคลอดออกมาแล้วหนา้ทีข่องบดิาและมารดาที่

พึงปฏิบัติต่อบุตรก็ยังคงมีต่อไปเนื่องด้วยสมาชิกของครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดาและบุตรพ่อแม่จึงนับว่า

เป็นบุคคลสำาคัญในครอบครัว

 หลงัจากทีไ่ดก้ลา่วถงึสภาพของปญัหาดา้นสถาบนัครอบครวัในสังคมยคุแหง่การ เปล่ียนแปลงในทกุๆ 

ดา้น ไมว่า่จะเปน็ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมมนษุย ์และด้านทางการเมอืงแลว้โดยเฉพาะปญัหาครอบครวัทีเ่กดิจาก

บดิามารดาจงึมบีทบาทและหนา้ทีน้่อยลงในการรบัผดิชอบเลีย้งดเูดก็ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัทีก่อ่ให้เกดิปญัหาหลาย

อย่างตามมาในสังคมในสถาบันครอบครัวกล่าวได้ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญที่สุดสำาหรับเด็กโดยเฉพาะการ

ทีพ่อ่แมผู่ป้กครองมทีศันคตท่ีิดกีจ็ะเป็นแบบอยา่งทางการปลกูฝงัคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่สีำาหรบัเดก็ทัง้นีเ้พราะ

มูลฐานพฤติกรรมของเด็กจะได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาและมารดา๕๒

 ดว้ยความสำาคญัของบดิาและมารดาดงักลา่วมานีแ้สดงใหเ้หน็วา่โดยภาพรวมสถาบนัครอบครวัมีความ

สำาคัญต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กแม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม การประยุกต์หลักการ

พัฒนาเด็กในด้านที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวหมายความถึงบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก และ

กลา่วถึงบทบาทหนา้ทีข่องบดิามารดาพงึปฏบิตัติอ่บตุรนัน้ หลกัธรรมทีว่า่ด้วยเรือ่งของทศิ ๖ ๕๓ กเ็ปน็หลกัธรรม

ทีส่ำาคญัทีพ่อ่แมค่วรนำามาปกครองบตุรทีต่นรกัอนัไดแ้กท่ศิเบือ้งหนา้ (ปรุตัถมิทศิ) คอืการประพฤตปิฏบิตัติอ่กนั

ระหว่างบดิามารดากบับุตรธดิาหลกัทศิ ๖ ผู้เขียนจะไมข่อกล่าวถงึทศิทัง้ ๖ ขอ้ จะขอกล่าวถงึเฉพาะทศิเบ้ืองหนา้ 

(ปรุตัถมิทศิ) ทีว่า่ดว้ยขอ้ปฏบิตัหินา้ทีข่องพอ่แมท่ีพ่งึปฏบิตัติอ่บตุรเทา่นัน้พระพทุธศาสนาไดก้ลา่วถงึบทบาทและ

หน้าที่ของบิดาและมารดาไว้ ๕๔ ซึ่งจะแยกวิเคราะห์แต่ละประเด็นตามลำาดับต่อไปนี้

 (๑) ห้ามปรามมิให้ประพฤติชั่ว (มีความเมตตา) 

 หา้มปรามมใิหป้ระพฤตชิัว่หมายถงึปอ้งกนักดีกนัเพราะการประพฤตชิัว่ทางกายทางวาจาและทางใจ

เปน็อกศุลกรรมทีบ่คุคลพึงงดเวน้เปน็ส่ิงทีท่ำาใหเ้กิดความเดอืดรอ้นเสยีหายทัง้แกต่นเองและผู้อืน่บดิาและมารดา

จะต้องแนะนำาสัง่สอนบตุรของตนใหรู้จ้กัละจากความช่ัวรา้ยทัง้หลายทีน่ำาความเสือ่มมาสูชี่วติในทกุๆ ดา้นทัง้ทาง

กายวาจาและใจตลอดจนเหตปุจัจยัท่ีทำาใหเ้กดิความประพฤตช่ัิวเช่นการคบคนไมด่กีารอาศัยอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ที่เป็นโทษการดำารงชีวิตด้วยความประมาทความเกียจคร้าน ๕๕ แนวทางแห่งความประพฤติชั่วที่บิดาและมารดา

พึงห้ามปรามไม่ให้บุตรกระทำาชั่วคืออกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) การฆ่าและเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น (๒) 

การละเมิดช่วงชิงทรัพย์สินของผู้อื่น (๓) ประพฤติผิดในกาม (๔) การพูดเท็จ (๕) การพูดส่อเสียด (๖) การพูดคำา

หยาบ (๗) การพูดเพ้อเจ้อ (๘) มีความโลภอยากได้สิ่งของของผู้อื่น (๙) การอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่น (๑๐) 

และการมีความเห็นผิด๕๖ 

๕๒ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ), รักลูกให้ถูกทาง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔
๕๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒. 
๕๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
๕๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
๕๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๑. 

๖๐
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 เนือ่งจากบดิามารดามปีระสบการณม์ากกวา่และยอ่มรูส้ิง่ทีค่วรไมค่วรส่ิงทีพึ่งปฏบิตัแิละไมพ่งึปฏบิติั

ทา่นจงึมหีนา้ทีแ่นะนำาบอกทางใหบ้ตุรของตนละเวน้จากความชัว่ตา่งๆ ไดแ้ละการหา้มปรามมใิหป้ระพฤตชิัว่ควร

เริ่มตั้งแต่บุตรยังเล็กๆ โดยการบอกและแนะนำาในสิ่งที่เป็นกุศลกรรมที่กระทำาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์และความ

สุขแก่ชีวิต

 (๒) อบรมสั่งสอนให้ประพฤติดี (มีความกรุณา) 

 อบรมสั่งสอนให้ประพฤติดี ๕๗ คือการปลูกฝังในทางที่ดีให้บุตรประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมพ่อแม่ต้อง

เล้ียงดูกล่อมเกลาทางด้านจิตใจเพราะใจเป็นตัวควบคุมการกระทำาของคนการอบรมสั่งสอนให้ประพฤติดีก็คือ

การอบรมใจของบุตรให้ดีนั้นเองทั้งนี้เพราะการอบรมสั่งสอนให้บุตรเป็นคนดีด้วยการประพฤติในสิ่งที่ดีงามและ

เป็นประโยชน์น้ันผู้ท่ีเป็นบิดาและมารดาย่อมต้องการบุตรที่เป็นคนดีทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัปบุรุษหรือ

สัตบุรุษ๕๘ บุตรที่เป็นสัตบุรุษย่อมประพฤติในสิ่งท่ีเป็นคุณประโยชน์ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่บุคคลใน

ครอบครวัและสงัคมอยา่งมากมายการอบรมส่ังสอนใหบ้ตุรตัง้อยู่ในความดไีดแ้กก่ารใหด้ำารงตนอยูใ่นกศุลกรรมบถ 

๑๐ประการอันเป็นความดีที่ต้องปฏิบัติขั้นพื้นฐานดังนี้คือ (๑) เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น (๒) เว้น

จากการละเมดิชว่งชิงทรพัยสิ์นของผู้อืน่ (๓) เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม (๔) เวน้จากการพดูเทจ็ (๕) เวน้จาก

การพูดส่อเสียด (๖) เว้นจากการพูดคำาหยาบ (๗) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (๘) ไม่มีความโลภอยากได้สิ่งของของ

ผู้อื่น (๙) เว้นจากการอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่น (๑๐) และการมีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ ๕๙

 บิดามารดาจะต้องปลูกฝังให้บุตรมีจิตสำานึกทางด้านคุณธรรมและมีฉันทะในการทำาความดีและ

พฒันาใหม้คีวามดยีิง่ๆ ขึน้ไปเพราะความดเีปน็สิง่ทีไ่มค่วรสนัโดษไมส่นัโดษในกศุลธรรมพระพทุธองคท์รงเปรยีบ

เทียบความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเหมือนกับต้นไม้เพราะต้นไม้ที่จะเติบโตสมบูรณ์ได้ดีเจ้าของจะต้องดูแลกำาจัด

วัชพืชและไม้อื่นๆ ที่เป็นตัวแย่งอาหารและบำารุงด้วยปุ๋ยและนำ้าอย่างถูกวิธีจึงจะเจริญงอกงามขั้นตอนในการ

พัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปอกุศลและในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกุศลกรรม

ให้เกิดขึ้นด้วยหน้าที่ของบิดามารดาประการหนึ่งนั้นคือต้องให้การอบรมสั่งสอนบุตรให้ตั้งตนอยู่ในความดีงาม

ตามหลักของพระพุทธศาสนาคือการเว้นจากการกระทำาความชั่วทั้งปวงการทำากุศลให้ถึงพร้อมและการทำาจิต

ของตนให้ผ่องใส ๖๐

 (๓) ส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียน (มีมุทิตา คือ พลอยยินดี) 

 บิดามารดาส่งเสริมให้บุตรมีการศึกษา นี้คือหน้าที่ของบิดามารดา ๆ  ชื่อว่าเป็นครูคนแรกของบุตร

เพราะสอนให้บุตรได้รู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายก่อนใครอื่นอีกนัยหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร

เพราะบุตรได้พบกับบิดาและมารดาก่อนใครอื่นบิดาและมารดาจึงเป็นตัวแทนของชายหญิงทั้งโลกที่บุตรได้

เรียนรู้อีกทั้งพฤติกรรมที่บิดาและมารดาได้แสดงให้บุตรเห็นเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมดังกล่าวแก่บุตรทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม๖๑ นอกจากบิดามารดาจะสอนให้บุตรของตนได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วหน้าที่สำาคัญอีก

ประการหนึง่คอืสง่เสรมิใหเ้ขาไดร้บัการศกึษาสามารถนำาความรูน้ัน้มาประกอบอาชพีเพือ่เลีย้งตวัและครอบครวั

ต่อไปได้ในอนาคตด้วยเหตุน้ีบิดามารดาจึงควรท่ีจะส่งเสริมเร่ืองการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้บุตรเติบโตมาพอมีความรู้

๕๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
๕๘ อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๓๘/๒๙๗.
๕๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๑-๔๓๒. 
๖๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐. 
๖๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒.

๖๑
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ความสามารถที่จะเลี้ยงชีพของตนต่อไปได้ เป็นการแสดงความยินดีกับส่ิงที่บุตรของตนประสบความสำาเร็จใน

บั้นปลายชีวิต๖๒

 (๔) เป็นธุระให้บุตรเมื่อจะมีคู่ครอง (มีอุเบกขา) 

 เป็นธุระให้บุตรเม่ือบุตรต้องการมีคู่ครองเม่ือบุตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่สมควรที่จะมีครอบครัวแล้วบิดา

มารดาตอ้งรับภาระหนา้ทีใ่นการเอาใจใสด่แูลดา้นการมคีรอบครวัของบตุรเริม่ตน้จากการให้คำาปรกึษาแนะนำาใน

การเลอืกคูค่รองโดยใหค้ำาปรกึษาในฐานะทีบ่ดิามารดาเคยมีประสบการณผ์า่นเรือ่งนีม้ากอ่นยอ่มใหค้ำาปรึกษาที่

ดแีละมปีระโยชน์ตอ่บุตรได้ในทีน่ีร้วมทัง้การจดัการตามประเพณทีีม่มีาเชน่การสูข่อการหมัน้หมายตลอดจนการ

สมรสบิดามารดามีหน้าท่ีในการช่วยเหลือทรัพย์ด้านเงินทองอันเป็นค่าธรรมเนียมในการแต่งงานในที่นี้หมายถึง

คา่สนิสอดทองหมัน้คา่ใช้จา่ยในการจดังานแตง่งานเปน็ตน้ ๖๓ หากเกดิการผดิพลาดทางการดำาเนนิชวีติของบตุร

แลว้ บดิามารดากจ็ะเปน็กำาลงัสำาคญัในการให้กำาลงัใจ ไมซ่ำา้เตมิ คอืปลอ่ยชวีติใหเ้ปน็อสิระ เพือ่เปน็การเรยีนชวีติ

ที่บุตรควรจะได้รับ และเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อป้องกันอนาคตจะที่เกิดขึ้นตามมานั้นเอง

 สรุปได้ว่าการปฏิบัติต่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาหรือบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะพึง

ปฏบิตัติอ่บตุรนัน้พระพุทธศาสนามหีลกัการทีว่างไว้อยา่งชดัเจนและสามารถนำามาใชไ้ด้ในปจัจบุนั ทศิเบ้ืองหนา้

ในหลกัธรรมทีว่า่ดว้ยทศิ ๖ นัน้เปน็การกลา่วถงึหนา้ทีข่องมารดาบดิาทีม่ตีอ่บตุรการทีเ่ด็กเขา้ใจความหมายของ

พ่อแม่เป็นเพียงผู้ให้กำาเนิดนั้นถือเป็นความหมายในระดับตำ่าแต่ถ้าเป็นความหมายทางสังคมก็สูงข้ึนมากล่าวคือ

พ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อบุตรสูงขึ้นไปถึงขั้นอุดมคติพ่อแม่คือพระอรหันต์ประจำาเรือนหรือพระพรหมผู้เสกสรร

ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบุตร คือความมี เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา นี้คือคุณธรรมของพ่อแม่ที่พึงมีต่อบุตร 

นอกจากพ่อแม่ที่ต้องปฏิบัติต่อบุตรแล้ว ครู อาจารย์ก็มีส่วนสำาคัญในการปฏิบัติศิษย์เช่นกันดังรายละเอียดที่จะ

ได้กล่าวต่อไปนี้

พุทธธรรมกับบทบาทและหน้าที่ของแม่พิมพ์ที่พึงปฏิบัติต่อศิษย์
 องค์ประกอบท่ีสองท่ีจะพัฒนาเด็กคือสถาบันการศึกษาในที่นี้ก็คือบทบาทและหน้าที่ของครูและ

อาจารย์ผู้สอน บทบาทของครูที่สำาคัญมีความตอนหนึ่งว่า

 อันความเจริญก้าวหน้าของโลกทุกด้านเป็นผลงานของครูทั้งนั้นโลกจะขาดครูเสียไม่ได้ครูต้องมีอยู่

และตอ้งรบัชว่งตอ่ไปใหม้ากขึน้บรรดาความรูท้ัง้หมดอยูท่ีค่รถูา้หากขาดครูเสยีแล้วความรูข้องโลกจกัหายไปโลก

จะเต็มไปด้วยความโง่ความหลงไม่เข้าใจตามความเป็นจริง ๖๔

 จากความสำาคัญดังกล่าวนำามาซึ่งการศึกษาบทบาทของครูที่ดีเพื่อการพัฒนาเด็กเนื่องจากใน

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสถาบันการศึกษามีบทบาทหน้าที่คล้ายกับสถาบันครอบครัวส่วนหนึ่งเนื่องด้วย

เด็กและเยาวชนยังคงต้องใช้ชีวิตในการศึกษาหาความรู้อยู่ในโรงเรียนหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการเอาใจ

ใส่ในด้านการศึกษาอบรมบ่มนิสัยอย่างดีพอย่อมจะมีผลต่อการสร้างปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กได้ในอนาคต

ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าพฤติกรรมการกระทำาผิดของเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นผลที่ได้มาจากพฤติกรรมด้าน

๖๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม, พิมพ์คร้ังท่ี๔, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า๑๔-๑๕. 
๖๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
๖๔ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ), วาทธรรมปัญญานันทะ, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๐.

๖๒
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ลบที่ได้รับมาจากโรงเรียน๖๕ ครแูละอาจารยน์อกจากจะมบีทบาทดา้นการอบรมส่ังสอนใหเ้ดก็มคีวามรูท้างดา้น

การอา่น การเขยีน การคดิ และการใชท่กัษะตา่งๆ แลว้การทีค่รไูดช้ือ่วา่เปน็แมพ่มิพจ์งึชีใ้หเ้หน็บทบาทสำาคญัอนั

เป็นต้นแบบท่ีดีซ่ึงเด็กผู้เป็นอนาคตของชาติจะประพฤติและปฏิบัติตามในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่ครู

มอบให้เพราะปัจจุบันสังคมการศึกษาเปลี่ยนจากวัดมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับ

ผิดชอบทั้งนี้สถาบันการศึกษาคือครูและอาจารย์๖๖ นอกจากการทำาหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วยังมี

ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งทำาหนา้ทีใ่นการอบรมปลกูฝงัคณุธรรมและจริยธรรมให้เกิดมีขึน้ในตวัเดก็อกีดว้ยครอูาจารย์

พึงอนุเคราะห์ศิษย์ตามหลักการดังนี้ (๑) แนะนำาฝึกอบรมให้ศิษย์เป็นคนดี (๒) สอนให้ศิษย์เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

(๓) สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง (๔) ส่งเสริมยกย่องความดีงามให้ปรากฏ (๕) สร้างเครื่องคุ้มภัยให้สารทิศคือสอน

ฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริงและรู้จักดำารงตนได้ด้วยดี
๖๗

 ที่กล่าวมาข้างต้นคือทักษิณทิศ (ทิศเบื้องขวา) กล่าว

ถึงครูอาจารย์ย่อมจะอนุเคราะห์ศิษย์ทั้งหลายด้วยประการต่างๆ ดังกล่าวมานี้

 อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นอีกนัยหน่ึงของการพัฒนาเด็กที่มิ

อาจจะหลกีเลีย่งไดบ้คุคลทีจ่ะเปน็ครไูดน้ัน้ไมใ่ชเ่ปน็ผูท้ีร่บัจา้งสอนหนงัสอืเปน็อาชีพหรอืใชส้ตปิญัญาเปน็สนิคา้

ขายความรูเ้พือ่เอาเงนิมาเลีย้งชวีติครอูาจารย์ตอ้งเป็นผู้นำาทางจติวิญญาณ แตใ่นปจัจบุนัมกัจะมองครอูาจารยใ์น

ฐานะเปน็ลกูจา้งสอนหนงัสอืให้แกเ่ดก็เนือ่งจากปจัจบุนันีม้กีารเปดิโรงเรยีนกวดวชิากนัมากมายทีป่รากฏใหเ้หน็ 

ซึง่เปน็จดุดอ้ยของการใชว้ชิาความรูไ้ปในทางผลประโยชนม์ากกวา่การสอนศษิยใ์หร้กัคณุธรรม จงึหาทำาใหศ้ษิย์

บางคนไม่เกิดความเคารพบูชาครูอาจารย์อย่างเป็นปูชนียบุคคลซึ่งต่างจากโบราณกาลที่มองครูบาอาจารย์เป็น

ปูชนียบุคคลผู้ที่ศิษย์ต้องให้ความเคารพนับถือคำากล่าวที่ยกมาเป็นการชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่จะมาเป็นครูอาจารย์

นัน้ตอ้งมคีวามเขา้ใจในอาชพีครใูหถ้กูตอ้งเปน็ครดูว้ยจติวญิญาณพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชนแ์ละความสขุสว่น

ตัวเพื่อมอบความรู้ความรักและคอยให้คำาปรึกษาแนะนำาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ลูกศิษย์ด้วยใจจริง

พุทธธรรมกับบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติต่อสังคม
 พระสงฆเ์ปน็บคุลากรทีส่ำาคญัของสังคมและทำาหนา้ทีใ่นการสืบอายพุระพทุธศาสนาใหด้ำารงอยูจ่นถงึ

ปจัจบุนัแลว้ยงัทำาหนา้ทีข่องมนษุยใ์นฐานะทีอ่ยู่อาศยัในสังคมและไดท้ำาหนา้ทีใ่นการสงเคราะหช่์วยเหลอืสงัคมใน

ดา้นตา่งๆ ซึง่ปจัจบุนัพระสงฆต์อ้งปรบัและเพิม่บทบาทใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นเศรษฐกจิสงัคม

และการเมืองด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นบุคลากรของสังคมพระสงฆ์ย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องปรับบทบาทและหน้าที่ของตนเองเพื่อให้สอดคล้องและยอมรับความเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึ้นเพื่อการดำารงอยู่ของศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปและเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยอันมิใช่เฉพาะการ

สงเคราะหด์า้นจติใจเทา่นัน้จำาเปน็ตอ้งทำาหนา้ทีอ่ื่นๆ เพิม่เตมิจากทีม่อียูซ่ึง่ไมข่ดักบัพระธรรมวนิยัเพราะวา่รปูใด

ไม่ได้พัฒนาทำาการช่วยเหลือประชาชนหมู่บ้านและสังคมแล้วพระสงฆ์นั้นก็ชื่อว่าบกพร่องไม่ได้ทำาหน้าที่ของตน

อย่างสมบูรณ์ซ่ึงถือว่าพระสงฆ์ทุกรูปต่างมีหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมที่อาศัยแม้แต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

๖๕ โสภาชปีลมันน์, บุคลิกภาพและพัฒนาการ: แนวโน้มสู่พฤติกรรมปกติและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพฯ:
 โรงพิมพ์โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓๙. 
๖๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓๖, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
๖๗

 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๓. 
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และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ ต้องการให้พระสงฆ์มีบทบาทมากขึ้นในฐานะเป็นผู้นำาทางศาสนาในการช่วยพัฒนา

สังคมโดยพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้นอันเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์และถือว่าพระสงฆ์เป็น

บคุคลทีป่ระชาชนใหก้ารยอมรบัในการสอนโดยเฉพาะการนำาหลกัธรรมคำาสอนทางศาสนาเพือ่สัง่สอนใหแ้กเ่ดก็

และประชาชนเพราะถือว่าพระสงฆ์เป็นบุคลากรที่สำาคัญของสังคม
๖๘

 

 ดงันัน้ในแงข่องการพฒันาเดก็ในสว่นทีเ่ปน็บทบาทหนา้ทีข่องพระสงฆจ์ะตอ้งมบีทบาทและโครงการ

ทีชั่ดเจนในการจดัตัง้โครงการตา่งๆ ขึน้มาเชน่โครงการอบรมพระธรรมทายาทโดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้ระภกิษุ

ที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการน้ีแล้วสามารถนำาหลักธรรมนั้นไปอบรมส่ังสอนประชาชนทั้งนี้รวมถึงเด็กและ

เยาวชนในสังคมด้วย

 การฝึกฝนอบรมพระสงฆ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในสังคมทั้งหน้าที่ตามพระธรรม

วินัยและหน้าที่ทางสังคมควบคู่กันไปในฐานะบุคคลของสังคมเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติต่อสังคมเพื่อผลิต

พระสงฆ์รุ่นใหม่ที่ต้องการทำางานเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมและช่วยเป็นกำาลังให้พระพุทธศาสนา

ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง (๒) เพื่อนำาหลักธรรม

คำาสอนนั้นมาปฏิบัติจนเกิดผล (๓) เพื่อเผยแผ่หลักธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องแก่ชาวโลก (๔) เพื่อ

สงเคราะหแ์ละอนเุคราะหช์าวโลกให้พน้จากทกุข ์(๕) เพือ่อบรมพระภกิษใุหเ้ปน็ธรรมทายาททีส่มบรูณพ์ระสงฆ์

ทีเ่ขา้มาอบรมเปน็พระธรรมทายาทจงึมคีณุสมบตัแิละความรูใ้นทางพระพทุธศาสนาพอสมควรและเคยผ่านการ

ทำางานมาบ้างแล้วเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

งานได้และเป็นการเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนได้เรียนรู้ถึงกลวิธี

การทำางานในรูปแบบต่างๆ จากวิทยากรท่ีเป็นพระสงฆ์และฆราวาสที่มีประสบการณ์การทำางานจึงเพิ่มความ

มั่นใจและมีความพร้อมในการทำางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงที่จะ

ต้องปฏิบัติต่อสังคม

 ในแง่บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนั้นจะเห็นได้ว่าควร

พยายามท่ีจะพฒันาบคุคลากรภายในใหมี้ประสทิธภิาพก่อนเปน็สำาคญัเพือ่ใหเ้กิดความพรอ้มทีจ่ะออกไปทำางาน

ได้จริงการฝึกอบรมพระธรรมทายาทน้ีเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการที่จะมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเยาวชนของชาติให้ดำารงตนอยู่ในหนทางท่ีดีงามจากประเด็นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 

“ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน” พบว่าความคาดหวังหลักของ

พุทธศาสนิกชนต่อพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันคือในด้านการศึกษาน้ันมีความคาดหวังให้พระสงฆ์ช้ีแนะให้

เยาวชนเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น
๖๙

 

 เพราะฉะนัน้ในสถานการณป์จัจบุนัซ่ึงมสีภาวะแวดลอ้มมอีทิธพิลตอ่การยัว่ยอุารมณข์องเดก็ใหถ้ลำาไป

สูก่ารกระทำาชัว่ไดง้า่ยขึน้สถาบนัสงฆจ์ดัไดว้า่เปน็อกีองคก์รหนึง่ทีค่วรเขา้มามบีทบาทในการอบรมพฒันาคณุธรรม

และจริยธรรมให้กับเด็กแต่ทั้งนี้การอบรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้นั้นองค์ประกอบสำาคัญประการแรกคือ

ผูท้ำาการอบรมในทีน่ีค้อืพระสงฆจ์ำาตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจอยา่งทอ่งแทใ้นหลกัของพทุธศาสนาพรอ้มทัง้ยงัต้อง

๖๘ สมบูรณ์สุขสำาราญ,การพัฒนาตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๓๐), หน้า ๒๙. 
๖๙ พระมหาพนม เน่ียวกูล, “ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร
 มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 
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ประพฤตปิฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่ใีหแ้กเ่ดก็และเยาวชนดว้ยการประยกุตห์ลักการพฒันาเดก็ดว้ย ผู้ศึกษาเหน็

ว่าการพัฒนาเด็กโดยการผลิตบุคคลากรนั้นคือพระธรรมทายาทที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาและให้การอบรมเด็ก

ตามสถาบันการศึกษาท้ังน้ีสอดคล้องและสามารถนำามาปรับใช้ได้คือปัจจุบันควรมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อ

พัฒนาศกัยภาพของพระภกิษทุัง้ในดา้นของภาคปฏบิตัคิอืการอบรมเทคนคิการสอนและภาคทฤษฎทีางหลกัพทุธ

ธรรมเมือ่จบโครงการมคีวามรูค้วามสามารถความเชีย่วชาญพระภกิษสุามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิยอ่มยงัประโยชน์

ให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนไทยเมื่อปฏิบัติได้ตามนี้เชื่อมั่นว่าคุณภาพของเด็กและเยาวชนในด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมย่อมดีขึ้น

 ในสังคมมีคนอยู่ ๒ ประเภทคือคนดีและคนไม่ดีหรือคนที่จริงใจและไม่จริงใจในสังคมบางคนก็คบ

ทัง้คนดีและคนไมดี่หรอืคบแตค่นดกีม็ซีึง่บางทแีลว้แตเ่วลาและโอกาสในทางพระพทุธศาสนาการคบกนัเปน็มติร

กเ็ชน่กนัซึง่ขึน้อยูก่บัวา่บคุคลจะมโีอกาสพบเจอคนประเภทใดมากกวา่กนัและมคีวามรูค้วามสามารถในการเลอืก

คนแบบใดมาเป็นมิตรในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเรื่องมิตรไว้ ๒ ประเภทใหญ่ๆคือมิตรแท้และมิตรเทียม

 ๑. มิตรแท้บาลีใช้คำาว่าสหธมิตรคือมิตรที่บุคคลผู้คบหาสมาคมด้วยทำาให้เกิดความเจริญแบ่งออกได้

เป็น ๔ ประเภท๗๐ ด้วยกันคือ (๑) มิตรมีอุปการะ (อุปการมิตร) (๒) มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข (สมานสุขทุกขมิตร) 

(๓) มิตรแนะนำาประโยชน์ (อัตถักขายีมิตร) (๔) มิตรมีความรักใคร่ (อนุกัมปกมิตร)๗๑

 ๒. มิตรเทียมคือมิตรที่ไม่มีความจริงใจภาษาบาลีใช้คำาว่ามิตรปฏิรูปสามารถจำาแนกแยกย่อยออกได้

เป็น๔ประเภท๗๒ คือ (๑) คนที่ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว (อัญญทัตถุหระ) (๒) คนดีแต่พูด (วจีปรมะ) 

(๓) คนที่ชอบพูดประจบ (อนุปปิยภาณี) (๔) คนที่ชักนำาเพื่อนในทางที่เสื่อม (อปายสหาย)๗๓

 กล่าวได้ว่า มิตรแท้คือมิตรท่ีมีความจริงใจน่าคบหาสมาคมใครคบก็มีโอกาสพัฒนาตนและผู้อื่นรวม

ทัง้สงัคมใหม้คีวามเจรญิสว่นมติรเทยีมเปน็มติรทีไ่ม่นา่คบหาสมาคมไมม่คีวามจรงิใจใครคบเขา้กม็แีตจ่ะนำาความ

เสื่อมเสียมาสู่ทั้งตนเองและผู้อื่นหรือสังคมก็พลอยที่จะเสื่อมและเกิดปัญหาตามมาด้วย

 กล่าวได้ว่าการกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสถาบันต่างๆในสังคมอันได้แก่บทบาทของสถาบัน

ครอบครวั สถาบันการศกึษา สถาบนัพระพทุธศาสนาตลอดจนการเลอืกคบมติร(เพือ่น)ของเดก็ยอ่มสง่ผลโดยตรง

ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนไทยฉะนั้นทุกสถาบันที่กล่าวมาในเบ้ืองต้น จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ทำา

หนา้ทีห่ลกัในสถาบนัตา่ง ๆ  ควรมหีลกัธรรมทางพระพทุธศาสนานำามาประยุกตใ์ชเ้พือ่พฒันามนษุยย์คุโลกาภวิฒัน์ 

หรือคนในสงัคมปจัจบุนัอยูกั่นอยา่งสนัติสขุเกิดความขดัแยง้ทางความคดิน้อยทีส่ดุ ดงันัน้ จำาเปน็อยา่งยิง่ทีผู่เ้ขยีน

จะตอ้งกลา่วถงึบทบาทและความสำาคญัของสถาบนัดงักล่าวขา้งตน้เนือ่งจากเปน็สภาวะแวดลอ้มทีอ่ยูใ่กล้ตวัเดก็

และส่งผลกับเด็กโดยตรง สมกับคำากล่าวที่ว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” สถาบันต่างๆ จึงต้องมีส่วนรวมใน

การพัฒนามนุษย์กลุ่มนี้ให้เป็นคนดีของสังคมสืบไปในอนาคต

 หากกล่าวถึงผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาทุกสถาบันที่มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารครอบครัวก็ดี 

บรหิารสถานศกึษากด็ ีหรอืบรหิารคณะสงฆก์ต็าม ตลอดทัง้ผูบ้รหิารประเทศ จำาเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้ริหารทุกสถาบัน 

ควรสรา้งมนษุยท์กุคนใหเ้กดิความรกัความสามคัค ีปรองดองกนั ตัง้ม่ันในหลกัธรรมทัง้ในสว่นของความยตุธิรรม 

๗๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐/๒๐๙. 
๗๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๑-๒๖๔/๒๑๐-๒๑๑. 
๗๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๑/๒๑๐. 
๗๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๕-๒๕๘/๒๐๗-๒๐๙. 
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คือความเที่ยงธรรม นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ไมป่ระพฤตใิหค้ลาดเคลือ่นจนเกดิความเสยีหายไป เพราะหลกัธรรมเหลา่นีจ้ะเปน็บาทฐานนำาไปสูก่ารแกป้ญัหา

ของสังคมในอนาคต

การแก้ปัญหาสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 ปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นมาจากความทะยานอยาก หรือความ

พอใจอยากได้จนเกินประมาณ คืออยากได้ในกามคุณเพื่อสนองความต้องการทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ความ

อยากที่จะมีอยู่คงอยู่ตลอดไป และความอยากที่จะพ้นจากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาอยากทำาลายหรือดับสูญ รวม

ความแล้วได้แก่ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
๗๔

 วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้นต้องรู้ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและแก้ไขตามสาเหตุอย่างถูกต้องและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ

อันเป็นพื้นฐานเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเพราะในชีวิตประจำาวันของมนุษย์เรานั้นต้องมี

การตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือต้องมีการเผชิญกับปัญหาต่างๆ และต้องตัดสินใจเสมอ นี้ก็เป็นหลักธรรม

ที่ทำาให้ผู้เข้าถึงสามารถเป็นผู้ประเสริฐได้หลักสัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาของสังคม

ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักธรรม หมายถึง รู้หลักความจริงรู้หลักการ 

รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎธรรมชาติแห่งสรรพสิ่ง หรือรู้เหตุรู้หลักการที่จะทำาให้เกิดผล เช่น รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ทำาชั่ว

อะไรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความดี เป็นต้น (๒) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักอรรถ หมายถึงรู้ความหมาย รู้จุด

มุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำานั้นๆ เช่นรู้หลักธรรมหรือภาษิตนั้นๆ มีความหมายอย่างไร 

มีความมุ่งหมายอะไรเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร เป็นต้น (๓) อัตตัญญุตา ความเป็น

ผู้รู้จักตน คือรู้จักตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ วัยความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอื่นๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ 

จาคะ ปัญญา เป็นต้นแล้วประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเมื่อรู้ว่า บกพร่องในเรื่องใดก็ปรับปรุง

แก้ไขให้ดีขึ้น (๔) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะสม ในการดำารง

ชวีติเชน่ การรูจ้กัประมาณในบรโิภคอาหาร การรูจ้กัประมาณในการใชจ้า่ยทรพัยท์ีห่ามาไดรู้จ้กัประมาณในการ

ทำางาน เป็นต้น (๕) กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล คือรู้จักเวลาว่า เวลาไหนควร ไม่ควรทำาอะไร การงานใด

จะต้องใช้เวลาเท่าไร แล้วทำาให้ตรงต่อเวลา ให้เป็นเวลา (๖) ปุริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชน

และสงัคมรูก้รยิาทีจ่ะพงึประพฤต ิแลว้ประพฤตตินใหเ้หมาะสมตอ่ชมุชนและสงัคมนัน้ๆ (๗) ปคุคลปโรรญัญตุา

ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคล คือรู้จักบุคคลที่ยิ่งหย่อนกว่ากัน รู้ความแตกต่างแห่งบุคคลนั้นๆ ว่า ใคร ผู้ใด

มีอัธยาศัย หรือไม่ดี มีคำ่านิยมอย่างไร เป็นต้น
๗๕

๗๔ ที.ป. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๓. ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๔๙๒. 
๗๕ ที.ป. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๑๘-๑๙.
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บทสรุป
 พทุธธรรมกบับทบาทและหนา้ทีข่องสงัคมในยคุโลกาภิวฒัน ์จากหลักคำาส่ังสอนของพระพทุธศาสนา

ที่ว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ทางสังคม ดังที่กล่าวมา ล้วนเป็นหลักการที่ลำ้าลึกที่สร้างสรรค์ให้บทบาทหน้าที่ต่างๆ 

มปีระสทิธภิาพหลกัคำาสัง่สอนวา่ดว้ยบทบาทและหนา้ท่ีของพระพทุธองค์ยงัครอบคลุมถงึหลักจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมหากสังคมไทยได้นำาหลักจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวพุทธศาสนาน้ีมาใช้พัฒนาสังคมก็ช่วยให้

บคุคลมคีวามสขุมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กันและเปน็หลกัการทีช่ว่ยใหส้งัคมทกุระดบัทัง้ในระดบัปจัเจกบคุคลระดบั

ครอบครวั ชุมชน ประเทศชาตหิรอืแมก้ระทัง้ในระดบัสากล คอื สงัคมโลกทัง้หมดคงไวซ้ึง่สนัตสิขุ ปราศจากอคต ิ

ความแตกแยก ความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันน้ี เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาการเมืองใน

ปัจจุบันนี้ ก็เกิดจากฝีมือของคนเห็นแก่ตัว โดยไม่มองถึงความเดือดร้อนของคนอื่น เห็นความเดือดร้อนของคน

อื่นเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าคนเราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ มองว่ามนุษย์เท่าเทียมกัน และคนเหล่านี้ไม่เอาเปรียบกัน

มจีติสำานกึด ีเช่ือวา่ปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมคงจะหายไป เพราะฉะนัน้คนทีเ่อาเปรยีบคนอืน่หรอืเหน็แกต่วั

ควรจะมองปัญหาสังคม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แล้วปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่ตามมา จะแก้ไขปัญหาง่าย

และตรงจุดเพียงแค่คนมีจิตสำานึก รู้จักคำาว่า "หน้าที่ และมีวินัย "ปัญหาต่าง ๆ ก็คงไม่เป็นแบบทุกวันนี้ และคง

ไม่ฝังรากจนเติบโตจนยากแก่การแก้ไข แต่ถ้าคิดจะแก้ไขก็คงไม่สายถ้าคิดจะทำา กระแสความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และค่านิยม ควรที่ทุกฝ่ายทั้งอาณาจักรและศาสนจักรต้องประสานร่วมมือกันป้องกัน

แก้ไขปัญหาในระบบสังคม ค่านิยม อุดมการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปลูกจิตสำานึกบุคคลใน

สังคมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากขึ้น

 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการนำาเอาหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์เข้ากับ

การดำารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคมใน

ยคุตอ่ๆ ไป โดยสถาบนัครอบครวัมอีทิธพิลตอ่เยาวชนเปน็อยา่งยิง่ เพราะเปน็สถาบนัแรกทีใ่หก้ารอบรมทางด้าน

จิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้เยาวชน

เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างแน่นอน อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข

เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้นำาและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันข้างหน้าสืบต่อไป
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๑
การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:

กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Developing Cultural Tourism Village by Participation 

of Community: Case Study of Ban Kut Ngong, 
Muang District, Chaiyaphum Province

ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.อัญชลี ชัยศรี, อ.ศันสนีย์ แอมประชา, 

ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง, ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ.*

บทคัดย่อ

 บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค ์๑) เพือ่ศกึษาสภาพทัว่ไปและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของหมูบ่า้นทอ่ง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน

ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยผสมผสาน ประชากรที่ทำาการศึกษาคือชาว

บ้านกุดโง้ง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือตัวแทนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

เที่ยวชมใบเสมาบ้านกุดโง้ง จำานวน ๓๘๐ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่อง

มือที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างคือบุคคลสำาคัญของชุมชน (Key informant) 

ได้แก่ ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มชาวบ้าน

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. สภาพท่ัวไปของชุมชนบา้นกุดโงง้มคีวามอุดมสมบรูณ ์ภายในหมูบ่า้นมกีดุลักษณะเปน็เกาะคดโคง้

มากจงึเรยีกวา่บา้นกดุโงง้ สนันษิฐานวา่ดนิแดนแห่งนีเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของชนชาตลิาวมากอ่น จากหลกัฐานใบเสมา

หินที่มีขนาดใหญ่มีอยู่เป็นจำานวนมากภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งเป็นหมู่บ้านที่ต่างจากหมู่บ้านอื่น ๆ เนื่องจากมี

ลำาห้วยล้อมรอบหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ชาวบ้านอพยพจากบ้านผือ ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมืองชัยภูมิ มาตั้ง

ถิน่ฐานจนเจรญิรุง่เรอืงมาถงึปจัจบุนั สว่นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของหมูบ่า้น พบวา่ จดุเดน่ของหมูบ่า้นคอื

มทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ ์มวีฒันธรรมสบืทอดกนัมานาน มใีบเสมาหนิศลิปะสมยัทวารดเีปน็ศนูยก์ลาง

ของชมุชน เปน็หมูบ่า้นตน้แบบ จดุอ่อนของหมูบ่า้นคอืมรีายไดน้อ้ยและมค่ีานยิมการใชจ้า่ยฟุม่เฟอืย โอกาสของ

ชุมชนคือ นโยบายรัฐส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนอุปสรรคคือขาดแคลนงบประมาณและหน่วย

งานให้การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน

*อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
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 ๒. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านอัธยาศัยไมตรีของ

คนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๘) รองลงมาคือด้านสวัสดิการและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ( = ๔.๐๖) ด้านการนำาเที่ยวและความน่าสนใจของชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๖) 

ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๘) ด้านการเดินทางมาท่อง

เที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๕๕) และด้านร้านขายอาหาร-เครื่องดื่มและของทีระลึก มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๙) 

 ๓. สว่นแนวทางทีเ่หมาะสมสำาหรับการพฒันาหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม พบวา่ ควรจดัหมูบ่า้น

ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหเ้กดิความพรอ้มมากขึน้ ไดแ้ก ่พืน้ทีจ่ำาหนา่ยสินคา้หรอืผลติภณัฑใ์นชมุชน พฒันาอาคาร

สถานที่ให้เหมาะสม การจัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและ

ทางนำ้า การพัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพและมีความพร้อมสำาหรับบริการนักท่องเที่ยว

 คำาสำาคัญ: การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract

 This research has the following objectives: 1) to study overall condition and analyze 

natural environment of Kut Ngong cultural village tourism 2) to study tourist satisfaction toward 

environmental management in development of the cultural village tourism 3) to explore 

practical approach in development of cultural village tourism with community participation. 

This research applied a mixed-method approach. The research population was the locals of Kut 

Ngong village, Muang district, Chaiyaphum province. On the part of quantitative approach, the 

samples used were 380 representatives of tourists who visited boundary stones at Kut Ngong 

village and were selected through accidental sampling technique. To gather quantitative data, 

tourist satisfaction was measured using questionnaire and the data were statistically analyzed 

with descriptive statistics including the percentage, the mean and the standard deviation. 

With regard to qualitative approach, the data were collected from in depth interview with key 

informants who were significant figures of the communities including community leaders, local 

intellectuals, advisory committees, committees of the villages, groups of villagers. 

The findings could be summarized as follows:

 1. Revealed that Kut Ngong village possessed abundant natural resources and the 

name Kut Ngong was derived from its natural structure of tightly curving meander bends within 

the village. Based on empirical evidences of a number of boundary stones, it was hypothesized

that this area was once occupined by Laos people. Kut Ngong village differed from other 

villages because it was surrounded by flowing stream of water; also it was located on plain 
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land which was suitable for agriculture. In terms of history, a group of people from Ban Pue 

village, Kut Tum sub-district, Muang Chaiyaphum district immigrated into the area in 2442 B.E. 

and prosperously developed the land. The analysis on the village’s environmental condition 

indicated that the strengths of the village involved abundant natural resources, enduring 

culture, and the boundary stones of Tawaraeadee era which were vital to the community. 

On the other hand, the weaknesses of the village included unemployment of the locals after 

harvesting season, value on extravagant lifestyle, and non-participation in strong occupational 

group. The improving prospect for the community was to become a cultural village model for 

sustainable development; however, scarcity of budget and shortage of supporting agencies 

were the obstacles for the village’s development.

 2. The study on tourist satisfaction toward environmental management in development

of Kut Ngong cultural village tourism revealed that tourist satisfaction on hospitality of the 

villagers was not only at high level (  = 4.38) but also received highest mean score. Other 

aspects of tourist satisfaction which were also at high level included welfare and safety (    =
4.06), tour guide and attractiveness of the community (     = 3.76) and infrastructure and 

supporting facilities (  = 3.68). However, tourist satisfaction on excursion (  = 3.55) and restau-

rant and souvenir shop (  = ๓.๓๙) were at medium level. 

 3. A practical approach toward development of cultural village tourism is to enhance 

the village’s readiness by allocating store area for local products, properly renovating building 

construction, organizing space for learning sources and tourist service center and increasing 

more land and water tourism routes as well as the locals’ potential and readiness to provide 

services to the tourists. 

Keywords: Developing Cultural Tourism Village, Participation of Community 

๑. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย ไดก้ล่าวถงึขอ้มลูขององค์การท่องเทีย่วโลก (World Tourism 

Organization: WTO) ซึง่ไดค้าดการณท์ศิทางการเตบิโตของการทอ่งเทีย่วโลกในระยะยาวตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๔๕-

๒๕๖๓ ว่า จะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๑ ต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำานวน ๑ พันล้านคน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีจำานวน ๑.๖ พันล้านคน นอกจากนี้ 

ในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกในระดับภูมิภาค มีการคาดการณ์อีกด้วยว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิค จะเลื่อนจากอันดับ ๓ ในปัจจุบัน (ซึ่งรองจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา) มาอยู่ในอันดับ ๒ ของโลกในปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เฉลี่ยร้อยละ ๖.๘ ต่อปี และจะมีนักท่องเที่ยว 

๓๘๘ ล้านคนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทั้งนี้ World Travel & Tourism Council (WTTC) คาดการณ์ว่าในช่วง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๕ ต่อปี (สถาบันวิจัยเพื่อการ

๗๑
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พัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๔) จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้ามาในประเทศเป็นจำานวนมาก ดังนั้น การท่อง

เที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำาให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในแหล่ง

ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการด้านการท่องเที่ยวจะช่วยให้

ประชาชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถคงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อ

ใช้เป็นทรัพยากรพื้นฐานของการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

 การพัฒนาการท่องเท่ียวจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากคนชุมชน

เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เน่ืองจากทุกคนมีส่วนในการสร้างวัฒนธรรม

ที่นักท่องเที่ยวสนใจขึ้นมา คนในชุมชนย่อมมีความรู้ความเข้าใจทั้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน

ไดด้กีวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืบคุคลภายนอก สามารถจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเปน็ไปไดแ้ละสอดคล้อง

กบัวถิชีวีติชุมชนไดด้กีวา่ สามารถประสานงานและดงึกลุม่คนทีเ่หมาะสมเขา้มาทำางานไดด้กีวา่ ดงันัน้ การมสีว่น

รว่มของชมุชนในการพฒันาหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยเครอืขา่ยวฒันธรรมและชมุชน จะชว่ยแกป้ญัหา

การเขา้มาหาผลประโยชนจ์ากแหลง่ทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ ชมุชนไดม้สีว่นในการวางแนวทางการพฒันาและบรหิาร

จดัการทอ่งเทีย่วในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำาหนดทศิทางรปูแบบและกจิกรรมในการพฒันาเปน็หมูบ่า้นเชงิวฒันธรรม

อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่จริง รวมทั้งไม่ทำาลายวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม

ภายในชุมชนอีกด้วย

 จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่มีความสำาคัญของประเทศไทย เพราะมีแหล่งท่อง

เที่ยวทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ ศาสนสถานต่าง ๆ  มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใบเสมาบ้านกุดโง้ง พระธาตุ

หนองสามหมื่น ปรางค์กู่ ศาลาพันห้อง รวมจำานวนทั้งสิ้นกว่า ๕๖ แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามที่

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำาคัญมากมาย ได้แก่ เขื่อนลำาปะทาว อุทยานแห่ง

ชาตินำ้าตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่ง

ชาติทุ่งกระมัง ทุ่งดอกเจียว นำ้าตกผาเอียง อ่างเก็บนำ้าห้วยลำาประทาว ผาเกิ้ง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวที่สำาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีด้วย (สุนทร 

ปัญญะพงษ์, ๒๕๕๓)

 สำาหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีจำานวนผู้มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๑๗.๕๔ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผู้เยี่ยมเยือนรวมทั้งสิ้น ๖๕๒,๓๐๖ คน จำาแนกเป็น นักท่องเที่ยว 

๓๐๔,๒๓๙ คน และนักทัศนาจร ๓๔๘,๐๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๔ และร้อยละ ๕๓.๓๖ ตามลำาดับ โดยคิด

เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ๖๕๑,๖๔๓ คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ๖๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ 

และร้อยละ ๐.๑๐ ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จังหวัดชัยภูมิได้รับรายได้จากการ

ท่องเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑.๙๗ ล้านบาท (การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ, ๒๕๔๗)

 เมือ่พจิารณาจากแหลง่ทอ่งเทีย่วจำานวนมากดงักล่าว คณะผู้วจิยัเหน็วา่จงัหวดัชัยภูมมิศัีกยภาพทีเ่พยีง

พอในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนเข้ามามสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวดั

ทีม่แีผนการพฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะความสำาคญัของการนำาทุนทางวฒันธรรมมาสรา้งคณุคา่
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ทางสงัคมและการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิในชมุชน ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึพิจารณาเลอืกบ้านกดุโงง้เปน็พืน้ทีศ่กึษา

วจิยัเพราะเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมท่ีมปีระชาชนเขา้ไปใชบ้ริการเปน็จำานวนมาก ขณะเดยีวกนัหมูบ้่าน

แห่งนี้มีใบเสมาหินทรายศิลปทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ ที่พบเป็นจำานวนมากในบริเวณรอบ ๆ

หมูบ่า้นซึง่ไดถ้กูนำามารวบรวมไวใ้นอาคารอยา่งเปน็ระเบยีบ สว่นมากมลีกัษณะเปน็แผน่ใหญ ่ดา้นหนา้จำาหลกัลาย

และบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย ลวดลายที่ปรากฏเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา เล่าเรื่องชาดกตอนต่าง ๆ

หรือเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้

ต้นโพธิ์ นับเป็นกลุ่มใบเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน

 การพบใบเสมาท่ีบ้านกุดโง้งพบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณรอบหมู่บ้าน แต่เดิมใบเสมาเหล่านี้จะจอม

อยู่ในดินมีเฉพาะส่วนยอดโผล่ขึ้นมาให้เห็นไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ยกเว้นใบเสนาภาพชาดกที่ไม่ได้ฝังจมดิน

เหมือนใบเสมาอื่นๆ แต่ปักอยู่กลางแจ้งที่ขอบเนินดินเตี้ยๆ ขนาดเล็ก ๒ เนิน (ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทำานา)

อยูห่า่งจากหมูบ่า้นไมไ่กลนกั เนนิดนิแรกพบวา่มกีารปกัใบเสมาเปน็รปูวงกลมลอ้มรอบเนนิดนิ โดยปกัเสมาเปน็

คู่มีอยู่ ๕ จุด ส่วนเนินดินที่ ๒ ซึ่งอยู่ห่างจากเนินดินแรกไปทางตะวันตกเล็กน้อยมีลักษณะและทิศทางการปัก

เหมือนกับเนินดินแรก เนินดินทั้งสองนี้มีขนาดเล็กและไม่พบเศษอิฐหรือซากศาสนสถานในบริเวณดังกล่าวเลย

จงึสนันิษฐานวา่ใบเสมาภาพชาดกท่ีปกัอยูร่อบเนนิดนินีค้งใชป้กัเปน็เครือ่งหมายแสดงถงึลานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิมากกวา่

ที่จะใช้เป็นเสมารอบอุโบสถ แต่ช่วงเวลาต่อมาอาจได้มีการใช้เสมานี้เป็นสิ่งที่เคารพนับถือในหมู่บ้านด้วย เพราะ

ใบเสมาทีเ่ป็นรปูพระพทุธเจา้นัง่แสดงธรรมทีพ่บกลางเนนิดนิแรกนัน้ ไดม้รีอ่งรอยของการปิดทองอนัแสดงถงึการ

ใช้เป็นที่กราบไหว้บูชาทำานองเดียวกับพระพุทธรูปใบเสมาที่ที่พบโดยทั่วไปเป็นแบบแผ่นหินมีทั้งแบบเรียบๆ ที่

ไมม่กีารสลกัภาพใดๆ และแบบทีม่กีารแกะสลกัลวดลายตา่ง ๆ  ประดบัลงไปซึง่มหีลายแบบ ใบเสมาทีพ่บเหลา่นี้

สว่นหน่ึงชาวบา้นไดน้ำามาเกบ็รวบรวมไวท้ีว่ดัศรปีทุมคงคา บา้นกดุโงง้ เนือ่งจากมผีูล้กัลอบเขา้มาขดุแลว้นำาออก

ไปขาย ตอ่มาสำานกังานโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตท่ีิ ๙ ไดจ้ดัสรา้งอาคารถาวรเพือ่จดัแสดงและเกบ็

รักษาใบเสมาเหล่านี้ไว้ภายในบริเวณวัดศรีปทุมคงคาบ้านกุดโง้ง (วุฒิ ธงศักดิ์ และคณะ, ๒๕๕๘)

 จากขอ้มลูดงักลา่วทำาใหเ้หน็วา่ ปจัจบุนัชาวบา้นกดุโงง้ไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัจากการทีน่กัทอ่งเทีย่ว

เปน็จำานวนมากใชเ้ป็นแหลง่ศกึษาหาความรู ้และเรียนรูจ้ากโบราณสถานซ่ึงถือเปน็เอกลกัษณแ์ละมรดกสำาคัญของ

ชาต ิโดยชาวบ้านในชมุชนได้จดักจิกรรมการทอ่งเทีย่วในวันสำาคญัตา่ง ๆ  และมีการผลติสนิคา้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ที่ผลิตใช้เองในชุมชนออกมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นการต่อยอดทุนทางสังคมและวัฒนธรรมให้

เกิดคุณค่าทั้งทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้สะท้อนให้เห็นถึงเนื้องานทางวัฒนธรรม

อนัสมควรทีจ่ะไดร้บัการพฒันาใหเ้ปน็หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ดงันัน้ หากชมุชนไดม้กีารวางแผนแนวทาง

การพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ทั่วถึง นอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยให้ประชาชน

ในพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ดงันัน้ เพือ่รองรบัการขยายตวัทางดา้นการท่องเทีย่วอนัเปน็การสรา้งขอ้ได้เปรยีบ และเปน็ปจัจยัใน

การดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว คณะผูว้จิยัจงึสนใจในประเดน็ศกึษา “การพฒันาหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” ทั้งนี้เพื่อนำาข้อมูลที่ได้รับจากผลการ

วิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน การเพิ่ม

รายได้ และส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เมื่อพิจารณาสภาพความเป็นจริงของการ

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา พบว่า ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของ
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พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะการที่นโยบายของรัฐมุ่งเน้นความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ไม่ได้ให้

ความสำาคัญกับภาคสังคมที่เป็นคนคิดและตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประชาชนขาดความตระหนักในความเป็น

เจ้าของ เกิดความหวาดระแวงและแสวงหาผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การที่จะพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจำาเป็นต้องกระจายอำานาจลงสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนซึ่งก่อตั้งในรูป

ของกลุม่หรอืองคก์รชมุชนมสีว่นรว่มและมจิีตสำานกึในการเปน็เจา้ของทรพัยากรในชมุชน เป็นสว่นสำาคญัในการ

สร้างความเขม้แขง็แกช่มุชนอยา่งยัง่ยนื การวจิยัครัง้นีจ้ะชว่ยใหช้มุชนไดม้โีอกาสนำาเสนอปญัหาและความตอ้งการ

ของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 

อันจะเป็นการเผยแพร่ให้หน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนา

หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง

 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนในการพัฒนา

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ๒.๓ เพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมสำาหรบัการพฒันาการจดัการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในอนาคต

๓. ระเบียบวิธีวิจัย
 ในการดำาเนินการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :

กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” คณะผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยไว้ดังนี้

 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ทำาการศึกษาคร้ังนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง ตำาบลบุ่งคล้า อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การคำานวณขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยไม่ทรายจำานวนประชากร ใช้สูตรการคำานวณของ บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๓๘) จำานวน ๓๘๐ คน การ

สุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Convenience Sampling) ทัง้นีเ้พือ่จะไดน้ำาขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าวเิคราะหแ์ละนำา

มากำาหนดเป็นแนวทางในพัฒนาการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

 สูตร n =   P(1-P)Z2

   e1

กำาหนดให้  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  P  = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยจะสุ่ม

  Z  = ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยกำาหนดไว้

 Z  มีค่าเท่ากับ ๑.๙๖% ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% (ระดับ .๐๕)

 E  = สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น

๗๔



75การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ทำาการศึกษาครั้งนี้คือ ชาวบ้านกุดโง้ง อำาเภอเมือง จังหวัด

ชัยภูมิ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำาการศึกษาครั้งนี้คือ บุคคลสำาคัญของชุมชน (Key informant) เช่น ผู้นำา

ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำากลุ่มชาวบ้าน เป็นต้น

๔. สรุปผลการศึกษา
 ๑. สภาพทั่วไปและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง

 เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๔๒ มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพื้นเพอยู่ที่บ้านผือ ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง

มาก จึงเรียกว่าบ้านกุดโง้ง ได้มาทำาไร่ทำานาทำาสวนบริเวณบ้านกุดโง้งในปัจจุบันใกล้ๆหมู่บ้านมีกุดอยู่แห่งหนึ่งมี

ลกัษณะคดโค้งมาก จึงเรียกว่าบ้านกุดโง้ง ตามลักษณะกุดท่ีพบมีต้นไม้ข้ึนเต็มไปหมดไม้เหล่าน้ันชาวบ้านเรียกท่ัวไปว่า 

ต้นไคร้ นอกจากนีย้งัมผีกัตบชวาและผกัทกีนิไดอ้กีหลายชนดิขึน้บรเิวณนัน้โดยมปีระวตัขิองหมู่บ้าน ดงันี ้แรกเริม่

เดิมทีดินแดนเหล่านี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาติลาวมาก่อนเพราะมีหลักฐานหลายอย่างปรากฏให้เห็น คือ 

ใบเสมาหินขนาดใหญ่จำานวนมาก เศษอิฐ เศษกระเบื้องและคูคลองล้อมรอบหมู่บ้าน ซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เป็นราชธานีนั้นเกิดสงครามอยู่หลายคร้ัง จึงมีการกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยของตนเอง โดยเฉพาะคนในภาค

อีสานที่พูดภาษาลาว เพราะว่าอยู่ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง จึงทำาให้ชมชนแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้าง อพยพ

หนีภัยสงคราม ในสมัยต่อมาได้มีกลุ่มแรกอพยพมาอยู่ ได้แก่ นายจันทร์ นายหลอด นางเทศ นายตา นางอินทร์ 

นายหน่อ นางสี นายขุนลาด นางบุญมา ซึ่งมีพื้นเพเดิมอยู่บ้านผือ ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ต่อมา

จึงได้มีคนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ ห้วยหนอง คลอง บึง บ้านกุดโง้ง มี

ลักษณะเป็นเกาะ มีลำาห้วยล้อมรอบด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก เป็นลำาห้วยปะทาว ทิศใต้เป็นลำาห้วยกรอก 

ทิศตะวันออกเป็นลำาห้วยหลัว สภาพพื้นที่มีลักษณะราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก

 สว่นสภาพแวดลอ้มของหมูบ่า้นท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมบา้นกดุโงง้ ชมุชนไดว้เิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

บริบทชุมชน โดยแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

 ก. ปัจจัยภายในชุมชน แบ่งออกเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น และจุดอ่อน ได้แก่

  ๑. จดุแขง็หรอืจดุเดน่ ประกอบดว้ย (๑) มทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ ์(๒) มวัีฒนธรรมสบืทอด

กนัมานาน (๓) มใีบเสมาศลิปะสมยัทวารวดีประจำาหมูบ่า้น (๔) มภีมิูปญัญาทอ้งถิน่เนือ่งจากประชาชนในหมูบ่า้น

มคีวามรู ้มปีระสบการณใ์นการประกอบอาชีพ (๕) อยูใ่กลแ้หลง่ชมุชนทีเ่จรญิ การคมนาคมทีส่ะดวก (๖) มคีวาม

สามัคคีและเสียสละ (๗) มีผู้นำาที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการพัฒนาหมู่บ้าน (๘) มีผู้นำาที่มีความ

สามารถและมีประสบการณ์ในการพัฒนาหมูบ้าน (๙) เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั้งยืน

  ๒. จุดอ่อน ประกอบด้วย (๑) ประชาชนมีรายได้ไม่พอจ่ายกับชีวิตประจำาวัน (๒) ประชาชนไม่มี

การร่วมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ (๓) ค่านิยมการใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันที่ผิด (๔) การร่วม

กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง

 ข. ปัจจัยภายนอกชุมชน แบ่งออกเป็นโอกาสและอุปสรรคหรือภัยคุกคาม ได้แก่

  ๓. โอกาส ประกอบด้วย (๑) (๒) นโยบายของรัฐส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (๓) ขอ

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของทางราชการในการต่อยอดกลุ่มอาชีพ

  ๔. ปญัหาหรอือปุสรรค ประกอบดว้ย (๑) ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการพฒันา

หมู่บ้าน (๒) ประชาชนมีนิสัยฟุ่มเฟือย (๓) เรียนแบบค่านิยมผิดๆ
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 ๒. ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วตอ่การจดัการสภาพแวดลอ้มชมุชนในการพฒันาหมูบ่า้นทอ่งเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม แบ่งรายละเอียดข้อมูลสรุปได้ดังนี้

  ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

   ๑) เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

๕๐.๙๐ รองลงมาคือเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๐

   ๒) อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๑๕-๓๐ ปี 

คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ รองลงมาคืออายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ อายุระหว่าง ๓๑-๔๕ ปี 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๐ และน้อยที่สุดคืออายุระหว่าง ๖๑-๗๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐ ตามลำาดับ

   ๓) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๐ รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

๑๑.๓๐ และน้อยที่สุดคือจบการศึกษาระดับ อนุปริญญา/อาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐ ตามลำาดับ

   ๔) อาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเปน็นกัเรยีน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๐ รองลงมาคือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๐ 

ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๐ ประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ 

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐ ประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐ และ

น้อยที่สุดคือประกอบอาชีพเกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐ ตามลำาดับ

   ๕) ภูมิลำาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัด

ชยัภมู ิคดิเปน็ร้อยละ ๕๖.๖๐ รองลงมาคอือาศยัอยูใ่นจงัหวดัขอนแกน่ คดิเปน็รอ้ยละ ๑๓.๒ อาศยัอยูใ่นจงัหวัด

เชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ อาศัยอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำาภู 

เพชรบุรีและจังหวัดนครราชสีมาในอัตราที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ และน้อยที่สุดคืออาศัยอยู่ในจังหวัดพังงา 

สมุทรปราการและประเทศกัมพูชา ในอัตราที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐ ตามลำาดับ

   ๖) ประสบการณก์ารเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญย่งัไมเ่คยเดนิทางมา

เทีย่วทีห่มูบ่า้นวฒันธรรมกดุโงง้ คดิเปน็ร้อยละ ๕๒.๘๐ รองลงมาคอืเคยเดนิทางมาทอ่งเทีย่วทีห่มูบ่า้นวฒันธรรม

กุดโง้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๐

   ๗) จำานวนวันท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ จำานวน ๑-๓ วัน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘ รองลงมาคือใช้

เวลาท่องเที่ยวมากกว่า ๑ สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ และน้อยที่สุดคือใช้เวลาท่องเที่ยวจำานวน ๔-๖ วัน คิด

เป็นร้อยละ ๕.๗๐

   ๘) แหล่งข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุดโง้ง ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลมาจากสำานักงานท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗ รองลงมาคือ

ได้รับข้อมูลมาจากเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑ และน้อยที่สุดคือได้รับข้อมูลมาจากบุคคลอื่น ๆ  คิดเป็น

ร้อยละ ๓๐.๒๐

   ๙) ผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางมาจากที่เที่ยวใดก่อนจะเดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้าน

วัฒนธรรมกุดโง้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาจากอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ 
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รองลงมาคือเดินทางมาจากนำ้าตกตาดโตน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ เดินทางมาจากบ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙

เดินทางมาจากทุ่งดอกกระเจียว คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ เดินทางมาจากมอหินขาวและปรางค์กู่ชัยภูมิ ในจำานวนท่ี

เท่า ๆ  กัน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ และน้อยที่สุดคือเดินทางมาจากเขื่อนลำาปะทาว คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐ ตามลำาดับ

   ๑๐) การวางแผนจะไปเทีย่วทีใ่ดหลงัจากเทีย่วหมูบ่า้นวฒันธรรมกดุโงง้ ผูต้อบแบบสอบถาม

สว่นใหญว่างแผนจะไปเทีย่วทีอ่นสุาวรยีเ์จ้าพ่อพระยาแล คิดเปน็รอ้ยละ ๓๐.๒๐ รองลงมาวางแผนเดนิกลับบา้น 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๐ วางแผนเดินทางไปที่ทุ่งดอกกระเจียว คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ วางแผนเดินทางไปที่นำ้า

ตกตาดโตน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ วางแผนเดินทางไปที่มอหินขาวคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ วางแผนเดินทางไปที่

ปรางค์กู่ชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ และน้อยที่สุดคือวางแผนจะเดินทางไปที่เขื่อนลำาปะทาว คิดเป็นร้อยละ 

๕.๗๐ ตามลำาดับ

  ๒.๒ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนในการพัฒนา

  หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมบา้นกดุโงง้ ตำาบลบุง่คลา้ อำาเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ินกัทอ่งเทีย่ว

ทีเ่ดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมบา้นกดุโงง้ โดยภาพรวมส่วนใหญพ่งึพอใจตอ่การจดัการ

สภาพแวดล้อมของชุมชนในระดับมาก โดยพึงพอใจมากที่สุดคือด้านอัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนท้องถิ่น รอง

ลงมาคือด้านสวัสดิการและความปลอดภัย และน้อยที่สุดคือด้านร้านขายอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึก เมื่อ

พิจารณาการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

   ๑) ด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านกุดโง้งโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๕ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจรายด้านมากที่สุดคือสภาพภูมิทัศน์ และน้อยที่สุดคือด้านค่าใช้

จ่ายในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

   ๒) ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ มีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยมคีวามพงึพอใจรายดา้นมากทีส่ดุคอืสถานทีจ่อดรถมคีวามปลอดภยั และนอ้ยทีส่ดุ

คือสภาพการใช้งานของเครื่องสุขภัณฑ์ห้องนำ้า-ห้องสุขาในพื้นที่แห่งท่องเที่ยว

   ๓) ด้านร้านขายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๙ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจรายด้านมากที่สุดคือราคาอาหาร เครื่องดื่มและของที่

ระลึก และน้อยที่สุดคือร้านค้าที่ขายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกมีความเพียงพอต่อความต้องการ

   ๔) ดา้นการนำาเทีย่วและความนา่สนใจของชมุชนบ้านกุดโงง้ โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 

๓.๗๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจรายด้านมากที่สุดคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็น

อยู่ของคนในชุมชนบ้านกุดโง้ง และน้อยที่สุดคือสินค้าที่ระลึกของชาวบ้านในชุมชน

   ๕) ดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยั โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั ๔.๐๖ มคีวามพงึพอใจ

อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจรายด้านมากที่สุดคือความปลอดภัยจากธรรมชาติที่ดำารงอยู่ และน้อยที่สุด

คือความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในชุมชน

   ๖) ดา้นอธัยาศยัไมตรขีองคนในชุมชน โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่เทา่กบั ๔.๓๘ มคีวามพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจรายดา้นมากทีส่ดุคอืชาวบา้นพดูจาสภุาพเรยีบรอ้ยและมคีวามมติรมาก และ

น้อยที่สุดคือชาวบ้านมีความรู้และความสามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 ๓. แนวทางที่เหมาะสมสำาหรับการพัฒนาการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในอนาคต
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 สำาหรับแนวทางท่ีเหมาะสมสำาหรับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้งโดยอาศัย

การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 

 ๑) การสร้างเส้นทางทางการท่องเที่ยว ได้แก่ (๑) แหล่งท่องเที่ยวบ้านกุดโง้งในอนาคตควรจัดเส้น

ทางท่องเท่ียวที่เหมาะสมประกอบด้วยเส้นทางท่องเท่ียวท้ังทางบกและทางนำ้า เนื่องจากในอนาคตชุมชนต้องมี

การบรหิารจัดการทีค่รอบคลมุทัง้สองเสน้ทาง สำาหรบัพืน้ทีเ่ปา้หมายทีม่ใีบเสมาเรยีงรายอยา่งสวยงาม ประกอบ

ด้วย ใบเสมาบ้านอาจารย์เสนาะ ใบเสมาที่นาตารบ ใบเสมาของยายใบ ใบเสมาบ้านแม่หลิน ใบเสมาตาวิเศษ ใบ

เสมาแมอ่มัพร ใบเสมาตาทอน ใบเสมายายปาน การเทีย่วชมสะพานวงัปลา และใบเสมาทีเ่กาะกลางบา้น เปน็ตน้ 

(๒) การทำาแผนที่ชุมชน (community mapping) เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้สะดวกขึ้น 

ประกอบด้วย สถานที่สำาคัญ ๆ ของชุมชน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ สะพานวังปลา เกาะกลางหมู่บ้าน เป็นต้น

 ๒) การพฒันาอาคารสถานทีใ่หพ้รอ้ม ไดแ้ก ่(๑) ควรมกีารปรบัปรงุอาคารสถานทีใ่หเ้หมาะสมสำาหรบั

การบริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงอาคารเก็บพิพิธภัณฑ์ใบเสมา ในอนาคตควรพัฒนาด้านอาคาร

และสถานทีส่ำาหรับบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว ประกอบดว้ย อาคารทีค่ลุมใบเสมาทัง้หมด หอ้งแสดงศลิปะและวฒันธรรม

ประเพณีของชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงห้องนำ้าสำาหรับผู้มาใช้บริการการท่องเที่ยว (๒) ควรจัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้

เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน ชาวบ้านนิยมเรียกว่าแนวคิดแบบ “หลุมขุด” หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว

เมือ่เขา้มาภายในชมุชนตอ้งผา่นการเรยีนรูต้ัง้แตบ่รเิวณประปาหมูบ่า้นซึง่เปน็สะพานวงัปลา จนถงึแหล่งเรยีนรูท้ี่

จดันทิรรศการในแตล่ะพืน้ท่ีทีม่ใีบเสมาในชมุชน (๓) ควรจัดหาพืน้ทีส่ำาหรบัจำาหนา่ยสินค้าหรอืผลิตภัณฑ์ในชมุชน 

เนือ่งจากทีผ่า่นมาชมุชนมผีลผลติทางการเกษตร ผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน และผลติภณัฑข์องชุมชน สามารถนำามา

จำาหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว

 ๓) การพัฒนาด้านศักยภาพความพร้อมของคนในชุมชน ได้แก่ (๑) การพัฒนาคนในชุมชนให้มี

ศักยภาพและความพร้อมสำาหรับบริการนักท่องเท่ียว กล่าวคือเมื่อบ้านกุดโง้งเปิดหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมทั้งผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ

หมูบ่า้น เยาวชน พร้อมทัง้ลกูหลานบา้นกดุโงง้ทกุคน (๒) การบรหิารจดัการภายในแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

ไดแ้ก่ การมมีคัคเุทศกร์ุน่เยาวเ์อาไวบ้รกิารและใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวถิชีวีติและมติทิางวฒันธรรมของ

ท้องถิ่น ชาวบ้านมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อผู้มาเยี่ยมจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ให้นักท่องเที่ยวจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้ความ

สนใจและให้ความสำาคัญในการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

 ๔) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้แก่ (๑) การจัดทำาเขตพื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) โดย

แยกพืน้ทีใ่หม้คีวามชดัเจน เนือ่งจากใบเสมาตัง้อยูภ่ายในบรเิวณวดั จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งกำาหนดพืน้ทีไ่มใ่หก้ระทบ

ทางวฒันธรรม เชน่ เขตพทุธาวาส เขตสงัฆาวาส เขตโบราณสถาน เขตสำาหรบัเลีย้งปลา เปน็ตน้ การกำาหนดพืน้ที่

หรือเขตพื้นที่ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวช่วยส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านกุดโง้งได้ช่ือว่าเป็น

หมู่บ้านที่ไม่กระทบแหล่งโบราณคดี เนื่องจากได้ผ่านคณะกรรมการดูแลใบเสมาเป็นอย่างดี (๒) การจัดตั้งศูนย์

บริการนักท่องเที่ยว ในอนาคตหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง ควรให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่าง

ครบวงจรและมจีดุบรกิารประชาสมัพนัธแ์กน่กัทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากแหล่งทอ่งเทีย่วใบเสมาบา้นกุดโงง้เปน็โบราณ

สถานทางสถาปตัยกรรมในมติทิางศาสนา นกัทอ่งเทีย่วควรมคีวามรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานหลกัการทางศาสนาและ

มิติทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความสำาคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพ

 ๕) การสร้างสรรค์การแสดงและความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ (๑) ควรจัดการแสดงเพื่อ

เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของใบเสมาผ่านชุดการแสดงที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
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เป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงความสำาคัญของใบเสมาเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้คนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและบุคคลที่สนใจได้รับทราบข้อมูลผ่านการ

ถา่ยทอดเรือ่งราวจากการแสดงดงักลา่วไดง้า่ยขึน้ ไดแ้ก ่ศิลปะการแตง่กาย การฟอ้นรำา ทำานอง ทว่งทา่การแสดง 

ที่เกี่ยวใบเสมาทั้งหมด (๒) ควรจัดสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นจุดขาย เนื่องจาก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใบเสมามีฐานคิด ความรู้ และวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นต้นว่า ลวดลายของใบเสมา 

สัญลักษณ์ของใบเสมาแต่ละแผ่นหรือแท่งหิน เป็นต้น นำามาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของ

ชุมชน โดยนำามาสร้าง จัดพิมพ์ จำาหน่ายเป็นของที่ระลึกได้ เพราะใบเสมามีภาพที่สวยงามและชัดเจนอยู่แล้ว 

เหลือเฉพาะแต่คนที่สนใจเข้ามาดำาเนินการ

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนา

  ๑. ความสำาคญัของใบเสมาบา้นกดุโงง้คอืเปน็ศนูยร์วมจติใจของชมุชนและผูม้จิีตวญิญาณในการ

อนุรกัษศ์ิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จำาเป็นอย่างยิ่งทีลู่กหลานทกุคนในชมุชนควรใหค้วามสำาคญัและตระหนกัใน

การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  ๒. ใบเสมาบ้านกุดโง้งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคนชัยภูมิ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

ในจังหวัดชัยภูมิ ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ การประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วม

กันสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นให้คนชัยภูมิได้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวตามมิติทางวัฒนธรรมของชุมชน

  ๓. การพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่ปลกูสรา้งภายในพืน้ทีค่วรมกีารศกึษามติทิางประวตัศิาสตร ์

และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการของชุมชน

  ๔. การจัดเก็บใบเสมาที่ปรากฏในบริเวณหมู่บ้านกุดโง้งควรจัดการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาครั้งต่อไป

  ๑. ควรมีการถอดบทเรียนคุณค่าใบเสมากับการตีความของคนในชุมชน ทั้งในมิติประวัติศาสตร์ 

ความเชื่อ พิธีกรรม และวิถีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  ๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับการจัดการท่องเที่ยวใบ

เสมา หรอืแหลง่โบราณสถานอืน่ เพือ่นำามาแลกเปล่ียนเรยีนรูค้วามเหมอืนและความตา่งในการจดัการมรดกทาง

วัฒนธรรม

๗๙
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๑
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ 

หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

PARTICIPATION IN EFFICIENCY ECONOMY IN BANNAMSUB VILLAGE, M.9, 

KAENG KRACHAN SUB-DISTRICT, KAENG KRACHAN DISTRICT, PHETCHABURI 

PROVINCE

 ธนนนท์ คำาเกลี้ยง *, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ **, 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ **, วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ **

บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์๒ ประการ คือ ๑. เพือ่ศึกษาการมส่ีวนรว่มในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ

พอเพียงในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ๒. เพื่อศึกษาการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืในบา้นนำา้ทรพัย ์หมูท่ี ่๙ ตำาบลแกง่กระจาน อำาเภอแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีการศกึษาวจิยัใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ

ประชาชนบ้านนำ้าทรัพย์ จำานวน ๒๐ ท่าน เพื่อรับทราบการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

analysis)

 ผลการวจิยัมขีอ้คน้พบดงันี ้๑. การมส่ีวนรว่มในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีบ่า้นนำา้ทรัพย ์

หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการดำาเนินการ ๔ รูปแบบ คือ การ

รับรู้ข่าวสาร (Public Information) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การประชุมรับฟังความคิดเห็น 

(Public Meeting) และการร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยเริ่มนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านกระบวนการส่งชาวบ้านในชุมชนไปศึกษาดูงานและส่งต่อให้คนในชุมชน โดยศึกษาจาก

วธิกีารของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เปน็ต้นแบบในการดำาเนนิการตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (๑) การรบั

รูข้า่วสาร (Public Information) ประชาชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัทรายถงึรายละเอยีดของโครงการ

ทีจ่ะดำาเนนิการรวมทัง้ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ทัง้กอ่นทีจ่ะมกีารตดัสนิใจดำาเนนิโครงการ โดยไดร้บัแจง้จาก

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำานวยการ กศน. แก่งกระจาน (๒) รูปแบบการปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นการ

หารอืระหวา่งผูด้ำาเนนิการโครงการกบัประชาชนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของของโครง ผา่นการสอบถามความคดิเหน็

และให้/ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นระหว่างการดำาเนินการ 

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และ  

 มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๘๑
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ภายใต้การสนับสนันของผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำานวยการ กศน. (๓) รูปแบบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 

Meeting) เพือ่ให้ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการ/กจิกรรมในทกุภาคสว่น ไดก้ารทำาความเขา้ใจ และคน้หาเหตผุลในการ

ดำาเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ แบ่งออกเป็นหลาย ๓ รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ การประชุมระดับชุมชน 

(Community Meeting) จัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะ

ต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่ออธิบายถึงลักษณะโครงการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ร และตอบข้อซักถามของ

ชุมชน รูปแบบที่ ๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สำาหรับโครงการที่มีข้อโต้

แย้ง จำาเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาให้ความรูปและให้ความเห็นต่อโครงการ รูปแบบ

ที่ ๓ ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นท่ียอมรับ มีหลักเกณฑ์ประเด็นใน

การพิจารณาที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน (๔) รูปแบบการร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

โดยสมาชิกในหมู่บ้านจะเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งที่ประชุมจะประกอบด้วยผู้นำาหมู่บ้าน 

ผู้นำากลุ่มอาชีพ และชาวบ้าน เข้าร่วมรับฟังผู้นำาท่ีได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มอาชีพมานำาเสนอโครงการภายใต้

แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ประชาคมชาวบ้านจะมบีทบาทในการพจิารณา สอบถามใหค้วามคดิเหน็ รว่ม

กันตัดสินใจในการดำาเนินการ รวมถึงออกแบบแนวทางในการดำาเนินการโครงการนั้น หลังจากประชุมเสร็จส้ิน

ผู้นำากลุ่มอาชีพจะนำาผลจากการประชุมไปสื่อสารประชาสัมพันธ์สมาชิกภายในกลุ่มของตนเองได้รับทราบและ

ดำาเนินการต่อไป 

 ๒. การพฒันาทีย่ัง่ยนืในบา้นนำา้ทรพัย ์หมูท่ี ่๙ ตำาบลแกง่กระจาน อำาเภอแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบรุ ี

มอีงคป์ระกอบพืน้ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีส่ำาคญั ๓ องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงมสีว่นสำาคญัในการเชือ่มโยงผลการดำาเนนิการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทำาให้

คณุภาพชวีติของคนในชมุชนดขีึน้ สขุภาพรา่งกายแขง็แรง มอีาชพีเพิม่มากขึน้ สามารถสรา้งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดอืน

ดขีึน้ และรู้จักการทำาบญัชรีายรบั-รายจา่ยทำาใหรู้จ้กัออมเงนิ ลดภาระหนีน้อกระบบ เนือ่งจากมโีครงการสหกรณ์

ออมทรัพย์ มีความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น เกิดความสามัคคีที่เหนียวแน่น ไม่มีสารเสพติดเข้ามาในชุมชนจาก

การเข้ามาร่วมแสดงโชว์จึงทำาให้เด็ก ๆ ไม่มั่วสุมยาเสพติด ไม่มีโจรผู้ร้ายเพราะทุกคนมีรายได้ คนไม่อพยพออก

นอกชุมชนเนื่องจากมีรายได้ภายในชุมชน สภาพดินไม่เสื่อม ป่าก็ไม่ถูกทำาลายเพราะคนชุมชนช่วยกันดูแลและ

ช่วยกันปลูกป่า สร้างระบบนิเวศที่แข็งแรง มีการพัฒนาหมู่บ้านโดยการปลูกป่าและถางหญ้า มีความเจริญของ

บา้นเรอืน และถนนภายในชมุชน ยงัสามารถคงวัฒนธรรมดัง้เดมิไว ้ดงันัน้ การพฒันาในอดตีทีผ่า่นมาจะใหค้วาม

สำาคญักบัคนรุน่ปจัจบุนั เหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ รวมถงึพจิารณาทีป่ระสทิธภิาพของผลลพัธ ์และความเปน็ธรรมที่

จะเกดิขึน้ แตจ่ากการเรยีกรอ้งในชมุชนบา้นนำา้ทรพัยม์คีวามตอ้งการใหก้ารพฒันานัน้คำานงึถงึความอยูร่อด ปาก

ทอ้งและกนิดอียูด่ขีองคนในอนาคต การมชีวิีตทีด่ทีีส่มัพนัธก์นัและไมท่ำาลายธรรมชาต ิจงึเปน็เหตุใหก้ารทำาโครง

การใดๆ นั้นจึงต้องคำานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนสำาคัญในการผลักดันโครงการตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

คำาสำาคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การมีส่วนร่วม, การพัฒนาที่ยั่งยืน
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Abstract

 This research aimed to study 1) the participation in the driving of sufficiency economy 

and 2) the sustainable development in Bannamsub Village, M. 9, Kaeng Krachan sub-district, 

Kaeng Krachan district, Phetchaburi province. Qualitative method was employed to respond to 

the research objectives. In-depth interview was manipulated with the village headman, assistant 

to the village headman, and villagers of Bannamsub Village; with the total of 20 people for 

data collection. The collected data was analyzed by using descriptive statistics. 

 The results revealed that 1) regarding with the participation in the driving of 

sufficiency economy in the village, there were 4 types of procedure; a) Public information- 

villagers and involved organization had been informed about the project details and its impact 

before the decision was made from the village headman and the director of Kaeng Krachan 

office of non-formal and informal education b) Public consultation- the discussion between 

the project operator and all stakeholders about the pros and cons of the project by inquiring 

opinion and inspection of the additional information for mutual understanding with the 

support from the village headman and the director of Kaeng Krachan office of non-formal and 

informal education c) Public meeting- for investigate the rationale of the project and activity 

in the area; the meeting are divided into 3 types: Community meeting- this was done in the 

community that has impact from the project, the representative of the project or the activity 

has to explain about the project and impact that may occur and answer the questions from 

the community. Technical hearing- for the project that has been argued, special expert must 

be invited to clarify and elaborate the opinion towards the project. Public hearing- where all 

the data is presented both from the project owner and all stakeholders and this must comprise 

of the acceptable participants and criteria for consideration d) Decision making-the villagers 

were holding a monthly meeting where the village headman, career leaders, and villagers are 

participated and the representative of each career group are to present information, ideas and 

opinions about their project under the concept sufficiency economy. Here the community 

plays role in considering, decision making, problem-solving, suggesting the procedure of the 

presented projects, then the presenter takes the suggestions to inform members of their group. 

 2) For sustainable development in Bannamsub Village, M. 9, Kaeng Krachan sub-district, 

Kaeng Krachan district, Phetchaburi province, there are economic, social, and environmental 

aspects as the basis of sufficiency economy development which lead to the better life quality 

of the community members, more earning, and physical development of infrastructure inside 

the community, the maintaining or original culture. 
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 While development in the past gave priorities to the current generation of people, 

the future problem, and the fairness, while the case of Bannamsub Village is calling for survival, 

food, and living condition of the next generation people, the good relationship not only among 

themselves but also with the environment. Thus, each project needs to be considered about 

the economics, society, and the environment which are the important factors in sustainably 

driving sufficiency economy project. 

Keywords: Sufficiency Economics, Participation, Sustainable Development.

บทนำา 

 ในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ประเทศไทยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

และปัญหาสถาบันการเงิน ตลอดจนปัญหาการดำาเนินนโยบายการคลังในช่วงกลางทศวรรษ แต่อัตราการเจริญ

เติบโตของประเทศในช่วงดังกล่าวก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ประมาณร้อยละ ๖ ต่อปี) โครงสร้างการผลิตของ

ประเทศค่อย ๆ  ปรับเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมอัตราการเจริญเติบโตของไทย

สงูขึน้อยา่งมากในชว่งตน้ทศวรรษที ่๒๕๓๐ โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตเกนิกวา่รอ้ยละสบิตอ่ป ีปรากฏการณด์งั

กลา่วสอดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของประเทศในเอเชยีตะวันออกซึง่ ธนาคารโลกเรยีกวา่ “มหศัจรรยแ์หง่เอเชยี

ตะวันออก (East Asia Miracle)” (World Bank, ๑๙๙๓) (เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, ๒๕๕๓)

 ในชว่งทีป่ระเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตเิศรษฐกจิในป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ นบัเปน็บทเรยีนสำาคญัทีท่ำาให้

ประชาชนเขา้ใจถงึผลจากการพฒันาทีไ่มค่ำานงึถึงระดบัความเหมาะสมกบัศักยภาพของประเทศพึง่พงิความรูเ้งนิ

ลงทุนจากภายนอกประเทศเปน็หลกัโดยไมไ่ดส้รา้งความมัน่คงและเขม้แขง็หรอืสรา้งภมิูคุม้กนัทีด่ภีายในประเทศ

ใหส้ามารถพรอ้มรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของปจัจัยภายในและภายนอกจนเกดิวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ

ครัง้ใหญส่ง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่สงัคมไทยรฐับาลตระหนกัถงึความสำาคญัในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วใหเ้กดิ

การพฒันาทีย่ัง่ยนืในสงัคมไทยอยา่งเปน็ระบบดว้ยการกำาหนดนโยบายดา้นการศกึษาโดยนำาปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนาให้

มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะความรูแ้ละเจตคตทิีส่ามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำา

วันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส, ๒๕๔๐ หน้า ๔-๖)

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๙: ๑) เป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตและ

วถีิปฏบิตัทิีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดำารสัชีแ้นะแกพ่สกนกิรชาวไทยมานานกวา่ ๔๑ ป ีดงัจะ

เห็นได้ว่าปรากฏความหมายเป็นเชิงนัยเป็นครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัในป ีพ.ศ. ๒๕๑๗ ทีพ่ระองคไ์ดท้รงเนน้ยำา้แนวทางการพฒันาบนหลกัแนวคดิทีพ่ึง่ตนเองเพือ่ใหเ้กดิ

ความพอมกีนิพอใชข้องคนสว่นใหญโ่ดยใชห้ลกัความพอประมาณการคำานงึถงึการมเีหตผุลการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ี

ในตัวเองและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกต้อง

ตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำารงชีวิต
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 ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญา สำาหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ใน กิจกรรม

อาชีพใด โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการมีชีวิตที่เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน และมีความสมดุลรอบด้านอย่าง

ยั่งยืนในระยะยาว จากการค้นคว้าพบว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถนำาไปบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต

แบบไทยได้อย่างสอดคล้อง และเหมาะสม โดยใช้กรอบคิด ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือความมีเหตุผล ซึ่งจะทำาให้ได้

ขอ้มลูในการตดัสนิใจท่ีเพยีงพอ การมภีมูคิุม้กันทีด่ใีนตวั คอื การเลอืกทำาอะไรอยา่งไมเ่สีย่ง ทีม่จีากความมเีหตมุี

ผล อีกทั้งยังมหีลากหลายวิธีให้เลือกทำาได้ และความพอประมาณ คือการเลือกวิธีการที่จะทำานำาไปสู่ความสำาเร็จ

อย่างยั่งยืน จากทางเลือกหลายๆทางได้อย่างเหมาะสมถูกต้องกับตัวเราในขณะนั้นมากที่สุด เมื่อนำาทางเลือกมา

ปฏิบตัจิะพบวา่ ในการทำางานทกุๆชิน้จำาเปน็ตอ้งมคีวามรู ้และคณุธรรมมาประกอบจึงทำาให้เกดิผลสำาเรจ็ของงาน

ตามต้องการอย่างยั่งยืน จึงกล่าวได้ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นปรัชญาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์

แนวทางในการดำารงชีวิต

 บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อดีตเคยเป็นหมู่บ้าน

อาสาพฒันาและปอ้งกนัตนเอง หรอื อพป. ปจัจบุนักลบักลายเปน็ ศนูยเ์รยีนรูช้มุชน และศูนยฝ์กึอาชพี ทีถ่อืเปน็

ลำาดับต้น ๆ  ของประเทศ เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า มีจุดเด่นเรื่องความพอเพียง ชาวบ้านมีความรักใคร่สามัคคี ช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรและร่วมกันทำากิจกรรมของชุมชนอย่างพร้อมเพรียง เรียกว่า เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบการดำาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี

 จากการศึกษาข้อมูลความสำาเร็จของบ้านนำ้าทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และเป็นชุมชนหนึ่งที่น้อมนำาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

การพฒันาชมุชน ผูว้จิยัจงึเลอืกเปน็กลุม่เปา้หมายสำาคญัทีจ่ะศกึษาถงึความสำาเรจ็ในการแปลงหลกัเศรษฐกจิพอ

เพยีงใหเ้ปน็รปูธรรมทีช่ดัเจน และเหมาะสมในการปฏิบตัแิละการปลุกจติสำานกึทีด่ใีหเ้กดิขึน้โดยศึกษาการมส่ีวน

ร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ 

ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ 

ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 ๑.๓.๒ เพือ่ศกึษาการพฒันาทีย่ัง่ยนืในบา้นนำา้ทรพัย ์หมูท่ี ่๙ ตำาบลแกง่กระจาน อำาเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

ปัญหาการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ 

ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีปัญหาในการวิจัย ดังนี้

 ๑.๒.๑ ประชาชนบ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
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 ๑.๒.๒ บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีการพัฒนา

ที่ยั่งยืนจนสามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในอย่างไร

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ๑. การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตามแนวคิด ๕ ด้าน ได้แก่

  ๑.๑ ด้านจิตใจ ประชาชนในบ้านนำ้าทรัพย์มีจิตใจเข้มแข็ง ฝึกตรองเองได้ มีจิตสำานึกที่ดี 

เอื้ออาทร ประนีประนอม และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

  ๑.๒ ดา้นสงัคม ประชาชนในบา้นนำา้ทรพัยมี์ความเมตตาเอือ้อาทร ชว่ยเหลอืกันและกนัไมใ่ชต่า่ง

คนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัด

เอาเปรียบกันการมุ่งร้ายทำาลายกัน

  ๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในบ้านนำา้ทรัพย์มีเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน มีความขยันหม่ันเพียร

ประกอบสมัมาอาชพีเพือ่ใหต้นเองไดใ้หพ้น้จากความยากจน สามารถพึง่ตนเองได ้มคีรอบครวัทีอ่บอุน่ละเปน็สุข

  ๑.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนในบ้านนำ้าทรัพย์มีการใช้และจัดการ

อย่างฉลาด การเพิ่มมูลค่าคือส่งเสริมให้มีการนำาเอาศักยภาพของผู้คนในท้องถิ่น สามารถเสาะแสวงหา

ทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๑.๕ ด้านเทคโนโลยี ประชาชนในบ้านนำ้าทรัพย์มีการศึกษาทดลองทดสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

เทคโนโลยีใหม่ๆที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและนำาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

 ๒. การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ การผลกัหรอืดนัแนวคดิ ๔ ด้านตามแนวคดิเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนในบ้านนำ้าทรัพย์

 ๓. การมีส่วนร่วม หมายถึงการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในบ้านนำ้าทรัพย์ในขั้นตอนต่าง ๆ  

ของการดำาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. การพฒันาท่ียัง่ยนื หมายถึง ประชาชนในบา้นนำา้ทรพัยม์กีารพฒันาท่ีก่อให้เกิดความสมดลุหรอืมี

ปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อันจะ

เป็นองคป์ระกอบทีจ่ะรวมกนัหรอืองคร์วมในการทำาใหช้วีติมนษุยส์ามารถอยูด่มีสีขุได ้ทัง้สำาหรบัคนในรุน่ปจัจบุนั

และคนรุ่นอนาคต

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙

ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำามาเป็นแนวทางและแนวคิดในการกำาหนดกรอบการวิจัยได้ ดังนี้

๘๖
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แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีเ้ปน็แบบสัมภาษณท์ีผู้่วจิยัดำาเนนิการสรา้งจากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี

และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิตของประชาชน

และแบบสัมภาษณ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก Institutional Review Board (IRB) เรียบร้อยแล้ว

โดยแบบสมัภาษณม์โีครงสรา้งคำาถามครอบคลมุประเดน็เนือ้หาการมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง

โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ ๒ การเริ่มนำาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชุมชน ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนและส่วนที่ ๔ ผลการนำา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนที่ทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื โดยนำาแบบสมัภาษณ ์ไปใหผู้้เชีย่วชาญตรวจ

สอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา จำานวน ๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาไปใช้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนประชาชนบ้านนำา้ทรัพย์ หมู่ ๙

ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เก็บข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ตามประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนำาข้อมูล (-ระบุจำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, -ระบุวิธี

สุม่กลุม่ตวัอยา่ง) ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณม์าสรปุและตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยใชก้ารตรวจสอบสามเส้า

การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้าน

๔. ด้านทรัพยากรและ
 สิ่งแวดล้อม ๒ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง

๑. ด้านจิตใจ ๑. เศรษฐกิจ

๒. สังคม

๓. สิ่งแวดล้อม

๔. วัฒนธรรม

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๓. ด้านสังคม

๕.ด้านเทคโนโลยี

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

๘๗
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(triangulation) (อรุณี อ่อนสวัสดิ์ ๒๕๕๑. หน้า ๒๘๒) ก่อนจะนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสังเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีวิธีการตรวจสอบ ๔ วิธีดังนี้ 

 ๑. วิธีตรวจสอบด้านข้อมูล (data triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาจากแหล่ง

หรือกลุ่มตัวอย่างที่ได้มานั้นมีความถูกต้องไม่ โดยแหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ 

  - แบ่งเวลา ถ้าเก็บข้อมูลเวลาต่างกัน จะได้ข้อมูลที่เหมือนกันหรือไม่

  - แหล่งสถานที่ ถ้าเก็บข้อมูลต่างสถานที่กัน จะได้ข้อมูลเหมือนกันหรือไม่

  - แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลที่ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่

 ๒. การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้

ขอ้มลูแตกตา่งกนัอยา่งไร โดยเปลีย่นตวัผูส้งัเกต แทนทีจ่ะใช้ผู้วจิยัคนเดยีวกนัสังเกตโดยตลอด ในกรณทีีไ่มแ่นใ่จ

ในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน

 ๓. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ เป็นการพิสูจน์ว่าหากใช้วิธีการเก็บข้อมูลวิธีที่ต่างกันจะ

ได้ข้อมูลเหมือนกันหรือไม่

การวิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอข้อมูล
 ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ นำามาวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน

พื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เช่น แผ่นพับเผยแพร่ข้อมูล

โครงการของบ้านนำ้าทรัพย์ เว็บไซด์การแนะนำาโครงการของบ้านนำ้าทรัพย์ 

 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ในการบันทึกเสียง บันทึกข้อมูลตามโครงสร้างคำาถามที่ใช้ในการ

สัมภาษณ์ สรุปบันทึกข้อมูลประเด็นสำาคัญๆ ฟังเสียงบันทึก ศึกษาภาพนิ่ง นำามาตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลในการจดบันทึกให้สอดคล้องตามประเด็นคำาถาม

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลสรุปจากเอกสาร และสรุปจากแบบโครงสร้างคำาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

มารวมสรุปก่อนนำาไปเขียนรายงานเชิงพรรณนา

 ๔. นำาเสนอขอ้มูลโดยการพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive analysis) ตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยั

และการนำาเสนอผลการศกึษาวจิยัในรปูของตารางรปูภาพประกอบเหตกุารณต์า่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็ขอ้มลู

ภาคสนาม

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
 วัตถุประสงค์ท่ี ๑ เพ่ือแสดงผลการวิจัยด้วยการอภิปรายผลโดยศึกษาการมีส่วนร่วมในการขับ

เคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี

 ชุมชนบ้านนำ้าทรัพย์เริ่มนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(๒๕๑๗) ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๗ คนอืน่จะวา่อยา่งไรกช็า่งเขาจะวา่เมอืงไทยลา้สมยัวา่เมอืงไทยเชยวา่เมอืงไทยไมม่ี

สิง่ใหมแ่ตเ่ราอยูอ่ยา่งพอมพีอกนิและขอใหท้กุคนมคีวามปรารถนาทีจ่ะใหเ้มอืงไทยพออยูพ่อกนิมคีวามสงบชว่ย

๘๘
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กนัรักษาสว่นรว่มใหอ้ยูท่ีพ่อสมควรขอยำา้พอควรพออยูพ่อกนิมคีวามสงบไม่ใหค้นอืน่มาแยง่คุณสมบตันิีไ้ปจากเรา

ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๕๔๐) ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๐ ถา้สามารถจะเปล่ียนใหก้ลับเปน็เศรษฐกจิพอเพยีงไมต่อ้งทัง้หมดแมจ้ะไม่

ถงึครึง่อาจจะเศษหนึง่สว่นสีก่ส็ามารถทีจ่ะอยูไ่ด้การแกไ้ขจะตอ้งใชเ้วลาไมใ่ชง่่ายๆโดยมากคนใจรอ้นเพราะเดอืด

ร้อนแต่ถ้าทำาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ 

(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่เผยแพร่โดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อันเนื่องมาจากการเกิดจากคนในชุมชนบ้านนำ้าทรัพย์ประสบปัญหาต่าง ๆ 

มากมาย เชน่ ภาวะเศรษฐกิจไมด่ ีไมมี่การทำาบญัชรีายรบัรายจา่ย คนในชมุชนมรีายไดน้อ้ย ไมม่ไีรเ่ปน็ของตนเอง 

ทำาการเกษตรทีไ่มก่อ่ผลกำาไรจงึกอ่หนีส้นิภาระผกูพนั ทำาการเพาะปลกูพชืเชงิเดีย่วจงึสิน้เปลอืงงบประมาณไปกบั

คา่ปุย๋ คา่สารเคมีในการเพาะปลกู สอดคลอ้งกับพระราชดำารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดำารสั

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทรงกล่าวไว้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีโดยไม่คำานึงถึง

ตน้ทนุตอ่สขุภาพไมค่ำานงึถงึผลตอ่ทรพัยากรธรรมชาตใินระยะยาวเปน็ความไมพ่อเพยีงเพราะสุดโต่งขาดความมี

เหตุมีผลในทางกลับกันการท่ีจะเลิกใช้สารเคมีเลือกใช้สารอินทรีย์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความเข้าใจเหตุผลว่า

ประโยชน์เป็นอย่างไรต้นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไรอาจมีการใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่ย่ังยืนได้หากมีการวิเคราะห์ตาม

หลกัปรัชญาอาจจะพบวา่สามารถใชปุ้ย๋ทัง้สองแบบในสัดส่วนทีเ่หมาะสมได ้อกีทัง้คนในชุมชนอยูก่นัแบบตา่งคน

ตา่งอยูม่โีจรผูร้้ายคอยปลน้ชาวบา้น อนัเนือ่งจากปญัหาทางเศรษฐกจิการปลูกกญัชาปลายนาเพราะมองวา่ไมผิ่ด

กฎหมาย มียาเสพติด (ยาบ้า) ระบาดขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้งกันมาก เกิดภัยธรรมชาติแห้งแล้งมาก 

การคมนาคมไม่สะดวก เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง เกิดไฟป่าบ่อยเนื่องจากคนลักลอบตัดไม้ คนชุมชนนิยมปลูก

พืชเชิงเดี่ยว ดินแข็งปลูกต้นไม้ไม่งาม ไม่มีไส้เดือนในดิน ไม่มีแหล่งนำ้าในการทำาไร่ เลี้ยงสัตว์ไม่ค่อยดี มีความเชื่อ

โบราณในการสูบกัญชาปกป้องโรคไข้ป่า 

 หลงัจากความยากลำาบากทีเ่กดิกบัประชาชนบา้นนำา้ทรพัยจ์งึทำาใหผู้้ใหญบ่า้นมุง่หาวธิกีารทีจ่ะทำาให้

ชาวบา้นเกดิความกนิดอียูด่ ีจงึไดเ้ริม่นำาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาเผยแพรสู่ช่มุชนชมุชนบา้นนำา้ทรพัย ์ซึง่ทา่น

ได้มีความคิดที่สอดคล้องกับ จรวยพร ธรณินทร์ (๒๕๕๒) ที่กล่าวว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้พูดถึงวิธี

การพฒันาเศรษฐกิจแตพ่ดูถงึกรอบคดิในการตดัสนิใจเพือ่ใหก้ารพฒันาเกดิประโยชนท์ีส่ดุตอ่ทกุคนทา่นจงึไดส้ง่

คนในชุมชนไปดูงานแล้วจึงกลับมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน โดยใช้บุคคลต้นแบบ ผ่านกระบวนการสร้างแรง

จงูใจเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และใหค้วามรู้ดว้ยการสาธติวิธกีารนำาไปใช ้และทำางานรว่มกบัหนว่ย

งานตา่ง ๆ  ใหค้นในชมุชนไดร้บัฟงัจากการประชมุหมูบ่า้นประจำาทกุเดอืน ๆ  ละ ๑ ครัง้โดยความรูท้ีใ่หส้อดคลอ้ง

กบักรอบแนวคดิทีค่ณะอนกุรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง (๒๕๔๙) ไดเ้ผยแพรก่รอบแนวคดิของสามองค์

ประกอบหลักอันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของคนชุมชนตรงกับทฤษฎีของ จินตวีร์ เกษมศุข (๒๕๕๔) กล่าวคือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจำาเป็น

ต้องใช้วิธีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการนำาพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชนไป

สู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย สิ่งสำาคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารนั้น ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือว่าเป็นส่วน

ชว่ยใหก้ระบวนการตดิตอ่สือ่สารสมัพนัธห์รอืแลกเปลีย่นข่าวสารระหวา่งสมาชกิในสงัคมเปน็ไปไดโ้ดยสะดวกขึน้ 

กลา่วคอื ประชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการรว่มคดิ รว่มทำารว่มพฒันาชมุชน ใหม้คีวามเขม้แขง็เพือ่เปน็พลงัขบั

๘๙
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เคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติได้ โดยการให้สิทธิ์กับผู้มาร่วมประชุมในการของบประมาณ

เป็นกลุ่ม ในระยะแรกของการนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนน้ัน คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้การ

ยอมรับเป็นอย่างดีเนื่องจากการถูกสร้างแรงจูงใจโดยพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความเชื่อ

มั่นในตัวของผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งผลของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาดี จึงทำาให้คนในชุมชนให้

ความสนใจมากมายและเดินทางแนวทางปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยผ่านโครงการทีก่ลุม่ตวัอยา่งได้

ดำาเนนิการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมากมาย เชน่ ปลกูผกัปลอดสารพษิ ปลกูผกัสวนครวัรัว้กนิได ้ปลกู

ผลไม้ เช่น กล้วยพันธุ์ต่าง ๆ การทำาปุ๋ยชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน บัญชีรายรับรายจ่าย สหกรณ์ออม

ทรัพย์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกหญ้า ธนาคารข้าว วิสาหกิจชุมชน โฮมสเตย์ OTOP ขุดสระเพื่อใช้ในการ

ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ ช่วยพัฒนาชุมชนโดยการทำาความชุมชน ดูแลสร้างทีมม้าในการดูแลป่า สร้างบ้านอนุบาล

ปลา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ความพอเพียง คือ การทำาเองในลักษณะที่เลิกหรือหลีกเลี่ยง

การตดิตอ่การคา้กบัภายนอก ทัง้ในระดบัชมุชนในองคก์รหรอืระดบัประเทศตามแตก่รณกีารทำาอะไรเองมสีว่นดี

ทีท่ำาใหค้วบคมุการทำางานหรือการดำารงชวีติของเราไดแ้ตก่จิกรรมดงักลา่วขา้งตน้ทีเ่นน้การกระทำาเองก็มโีอกาส

ทีจ่ะสรา้งความไมพ่อเพยีงไดเ้ชน่กนั เพราะหากทำาสดุโตง่ไป คอืทำาเองหมดโดยขาดความถนดัทำาใหม้ตีน้ทนุทีส่งู

ก็จะทำาให้การพัฒนาไม่สมดุลและย่ังยืนได้ อีกท้ังคนในชุมชนยังมีโอกาสหรือส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่ประชุม ที่หมู่บ้านจะมีการประชุมกันเป็นประจำาทุก

เดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง เพื่อช่วยกันคิดและสร้างสรรค์ในชุมชนได้มีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มใน

การนำาเสนอ เช่น โครงการให้ผู้สูงอายุได้เต้น โครงการสนามฟุตซอลต้านยาเสพติด โครงการวงดนตรีเพื่อหาราย

ได้ ร่วมทั้งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี ล้อมทอง และ วีระ ภัทรานนท์ 

(๒๕๕๐, ๖๑-๖๕) ที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการได้ยินได้เห็นและ

ได้อ่านผ่านการรับรู้จากสื่อท่ีเป็นบุคคลและสื่อมวลชนโดยเฉพาะการรับรู้จากผู้บริหารระดับสูงและจากวารสาร

ของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลที่สำาคัญมีความเข้าใจในองค์ประกอบหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็อยา่งด ีสามารถแยกความแตกตา่งขององคป์ระกอบหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

โดยสามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน

 วตัถปุระสงคท์ี ่๒ เพือ่ศกึษาการพฒันาทีย่ัง่ยนืในบา้นนำา้ทรพัย ์หมูท่ี ่๙ ตำาบลแกง่กระจาน อำาเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านนำ้าทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำาบลแก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ประกอบด้วย ๓ มิติ คือ 

 ๑) มิติทางเศรษฐกิจ การทำาให้เกิดดุลยภายของการพัฒนา 

 ๒) มิติทางสังคม จะต้องรวมหมายถึง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๓) มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 โดยผลการดำาเนนิโครงการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทำาใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงในการพฒันา

ที่ยั่งยืน ดังนี้

 มิติด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นจากการสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดีขึ้นโดยเฉลี่ย

๙๐
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จากเดิม ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน เพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐/เดือน และประชาชนรู้จักการทำาบัญชี-รายรับรายจ่ายทำาให้

รูจ้กัออมเงนิ ลดภาระหนีน้อกระบบ เนือ่งจากมโีครงการสหกรณอ์อมทรพัย ์สอดคลอ้งกบัพระราชดำารสัพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

ทรงกล่าวไว้ว่าความเป็นหน้ี โดยท่ัวไปแสดงความไม่พอดีระหว่างรายจ่ายและรายรับแต่ในหลายกรณีการกู้เงิน

มีความจำาเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้แนวทางได้ว่าความเป็นหนี้เป็นความไม่พอเพียงหรือไม่

โดยหากขนาดของหน้ีเกินความพอประมาณขาดการวางแผนพิจารณาระยะยาวในขนาดของการกู้และความ

สามารถในการใช้คืนกู้มาในวัตถุประสงค์ที่ไม่มีเหตุผลเช่นการพนันการบริโภคนิยมขาดการคำานึงถึงการสร้าง

ภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงที่ทำาให้ไม่สามารถชำาระเงินกู้คืนได้ลักษณะเช่นนี้แสดงการเป็นหนี้ที่มีความไม่พอเพียง

มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้

 มิติด้านสังคม เกิดความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น เกิดความสามัคคีที่เหนียวแน่น ไม่มีสารเสพติด

เข้ามาในชุมชนจากการเข้ามาร่วมแสดงโชว์จึงทำาให้เด็ก ๆ ไม่มั่วสุมยาเสพติด ไม่มีโจรผู้ร้ายเพราะทุกคนมีราย

ได้ คนไม่อพยพออกนอกชุมชนเน่ืองจากมีรายได้ภายในชุมชน มีการเพิ่มปริมาณรถโดยสารในชุมชนเพื่อความ

สะดวกในการคมนาคม คนในชุมชนส่วนใหญ่มีรถทุกครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาส

สิก (Neo-Classic Theory) นักคิดตามทฤษฎีภาวะทันสมัยมองว่าการเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึ้งในทางสังคม

ต้องดำาเนินร่วมไปกับและ มีส่วนสนับสนุนต่อแง่ความคิดความรู้ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองมีย้ายถิ่นจากเขตชนบทสู่เมืองพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอาชีพตามสภาพ

ความเป็นอยู่ในเมืองทำาให้ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนไปนอกจากน้ีแนวโน้มต่างๆที่เกี่ยวกับระดับ

รายได้การศกึษาและโอกาสทางสงัคมเพือ่มใิหเ้กดิความเหลือ่มลำา้ทางสงัคมตลอดจนจะสามารถทำาใหส้มาชกิใน

สังคมสามารถที่จะแสดงบทบาทของตนเองให้เหมาะสมที่สุด

 อีกท้ังยังสามารถคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ และมีเพียงการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, ๒๕๕๑) ได้อธิบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า “การพัฒนา

อย่างยั่งยืนมีลักษณะท่ีเป็นบูรณาการ (Integrated) คือทำาให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์

ประกอบทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งมาประสานกนัครบองคแ์ละมลีกัษณะอกีอยา่งหนึง่คอื มดีลุยภาพ (Balance) 

หรอืพดูอกีนยัหนึง่ คอืการทำาใหก้จิกรรมของมนษุยส์อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาต"ิ และสอดคลอ้งกบังาน

วิจัยของ กุลวดี ล้อมทอง และ วีระ ภัทรานนท์ (๒๕๕๐, ๖๑-๖๕) ที่พบว่าการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตของตนเองครอบครัวและการทำางานพบว่าการประยุกต์ใช้กับตนเองและการ

ประยุกต์ใช้กับครอบครัวคือสามารถจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและยังมีเหลือเก็บออมมีการใช้เหตุผล

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เน้นเรื่องความประหยัดและคุ้มค่ามีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสริม

สร้างความรูค้วบคูเ่ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเนน้เรือ่งความซือ่สตัยก์ารประยกุตใ์ชกั้บการทำางานคอืสามารถทำางาน

ได้ทันต่อเวลามีการใช้เหตุผลเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เน้นเรื่องความจำาเป็นและคุ้มค่ามีการเตรียมพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้

 มติดิา้นสิง่แวดลอ้ม ปลกูสิง่ใดกข็ึน้ด ีเนือ่งจากสภาพดนิไมเ่ส่ือม ปา่กไ็มถ่กูทำาลายเพราะคนชมุชนชว่ย

กันดูแลและช่วยกันปลูกป่า สร้างระบบนิเวศที่แข็งแรง มีการพัฒนาหมู่บ้านโดยการปลูกป่าและถางหญ้า เดือน

ละ ๑ ครั้ง มีความเจริญของบ้านเรือน และถนนภายในชุมชน สอดคล้องกับ เกื้อ วงศ์บุญสิน (๒๕๓๘) กล่าวว่า 

การพัฒนาแบบยั่งยืนทางด้านนิเวศประกอบด้วย 
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 ๑) เสถียรภาพระบบนิเวศคนในสังคมจะต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ

จัดระบบนิเวศให้มีความสมดุลกับความต้องการของคนในสังคมรวมทั้งสภาพของทรัพยากรและระบบนิเวศที่มี

อยู่การสร้างเสถียรภาพระบบนิเวศสามารถทำาได้โดยใช้นโยบายส่ิงแวดล้อมแบบป้องกันล่วงหน้า (Preventive 

environmental policy) การบูรณะฟื้นฟู (Restoration of renewal) เป็นการช่วยเหลือและจัดการทรัพยากร

การผลติและส่ิงแวดลอ้มทีไ่ดร้บัความเสยีหายใหม้สีภาพเหมอืนเดมิหรอืเทยีบเทา่ของเดมิในการบูรณะฟืน้ฟตูอ้ง

คำานงึถงึสมดลุธรรมชาตขิองทรพัยากรอืน่ดว้ยเพราะการเพิม่ทรพัยากรอยา่งหนึง่อาจมีผลเสยีตอ่ทรพัยากรอยา่ง

อืน่ได้และการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบางประเภททีม่คีณุสมบตัทิีส่ามารถ

ดดัแปลงโดยใช้เทคโนโลยสีามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่งเชน่การนำาส่ิงอืน่มาใช้ทดแทนทรพัยากรบางอยา่งท่ีมี

ขดีจำากดัและหมดเปลอืงไปเนือ่งจากบรูณะหรอืมรีาคาแพงควรหาทรพัยากรทีส่ามารถนำามาใชท้ดแทนได ้(ราตรี

ภารา, ๒๕๔๐ : ๑๕ – ๑๖) 

 ๒) ขีดจำากัดการพัฒนาแบบยั่งยืนของระบบนิเวศบางครั้งก็มีขีดจำากัดในการนำามาพัฒนาโดยเฉพาะ

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในจำานวนจำากัดจำาเป็นที่จะต้องใช้อย่างประหยัดและมีความเหมาะสมที่จำาเป็นมาใช้

 ๓) ความหลากหลายทางด้านชีวภาพ วิธีวิทยาของการพัฒนาแบบยั่งยืนทางด้านนี้จะต้องเน้น

กระบวนการที่นำาลักษณะทางด้านนิเวศวิทยาผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคมที่นำามาใช้

จากการมสีว่นรว่มของคนในชมุชนทีม่เีปา้หมายทีจ่ะพฒันาไปในทศิทางเดียวกนัร่วมคดิรว่มทำาไปดว้ยกนั รวมทัง้มี

ผูน้ำาชมุชนทีเ่ขม้แขง็มองบวก คดิบวก จงึทำาใหชุ้มชนบา้นนำา้ทรพัยเ์ปน็ชมุชนตวัอยา่งเปน็หมูบ่า้นเฉลมิพระเกียรติ 

และได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศมากมาย ทำาให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่สร้างจากความศรัทธาให้

ความร่วมมือ ร่วมคิด หาหนทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยความพยายยามและอาศัยความอดทนของคนใน

ชุมชน ที่สำาคัญ คือ แกนนำาในชุมชน โดยมีเจตนารมย์อย่างแน่วแน่ที่จะทำาให้ชุมชนท้องถิ่นของตนก้าวหน้าด้วย

ความรู้ ความสามารถของคนในชุมชน จึงทำาให้ประสบผลสำาเร็จได้

ข้อเสนอแนะ (Implications)
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ชุมชน – ผู้นำาชุมชนกระตุ้นคนในชุมชนให้เข้าใจผลดีของการดำาเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอ

เพียงให้อย่างทั่วถึง และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 ภาครฐั -ภาครฐัตอ้งใหค้วามสำาคญัและผลกัดนัใหห้นว่ยงานภายใตก้ารกำากบัดแูลนำาแนวคดิปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการปฏบัิติงานอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งและมคีวาม

สมดุลในทกุมติไิมว่า่จะเปน็ดา้นการเมอืง ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้ด้านสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้

ควรมกีารจดัตัง้องคก์รหรอืหนว่ยงานทีด่ำาเนนิการเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงโดยตรง โดยการเชือ่มโยงบคุคลหรอื

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ และวิเคราะห์โครงการต่างที่มีอยู่ว่าประสบผล

สำาเร็จและล้มเหลว เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้

 ๒.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ชุมชน - ผู้นำาชุมชนลงพื้นที่อบรมสัมมนาประชาชนในชุมชน เพื่อกระตุ้นคนในชุมชนให้เข้าใจผลดี

ของการดำาเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงให้อย่างทั่วถึง และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได้ เพื่อให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 ชุมชน - จัดกลุ่มพี่เลี้ยงในการลงให้คำาแนะนำาแนวปฏิบัติที่ถูกวิธี เพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติได้ถูกต้อง

และให้ได้มาถึงผลผลิตที่ดี จนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการจำาหน่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งอาชีพที่ยั่งยืน

 ภาครฐั - หนว่ยงานภาครฐัควรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบัหลกัการเงือ่นไข 

และแนวปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน และสังคมมากขึ้น เพื่อปลูกจิตสำานึกให้ยึดทางสาย

กลาง สร้างความพอเพียงพอดีและพอใจท่ีสมเหตุสมผลให้เหมาะสมกับฐานะ และภาครัฐควรส่งเสริมและเผย

แพร่ตัวอย่างการนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตที่ประสบผลสำาเร็จ เพื่อกระตุ้นให้

ได้นำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

 ๓. ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป (Recommendation for future study)

ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำาชุมชนเพื่อจะได้นำาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนหรือขั้นตอนในการขับเคลื่อนให้ตรงตามความต้องการของผู้รับแนวทางไปปฏิบัติมากที่สุด
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การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูย

ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

A Study of Relation of Culture and Ritual between Kuy Buddhist

in Thailand and Loa People’s Democratic Republic

ผศ.บรรจง โสดาดี *

พระอธิการวียง กิตฺติวณฺโณ,ดร.*

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร **

บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูย

ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรม

และประเพณีพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาวกูย

ในประเทศไทยและลาว นำามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบายเชิงพรรณนาความ 

 ผลการศึกษาพบว่า

 พุทธศานิกชนชาวกูยไทย มีระเบียบแบบแผนด้านโครงสร้างทางกายภาพ ความเป็นอยู่ทันสมัย

สะดวกสบายแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท จิตใจรักความสงบ สันติ ไม่เบียดเบียน มีภูมิปัญญาด้านคชศาสตร์ รอบรู้

ทฤษฎีสมัยใหม่ มีการประยุกต์พิธีกรรมผสมปนเปกันระหว่างหลักความเชื่อผี-พราหมณ์-พุทธ เช่น พิธีแซน

ยะจู๊ฮ์ แซนโฎนตา บายศรีสู่ขวัญ ลอยกระทง สงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา เป็นต้น โดยได้

ปรับรูปแบบ พิธีการ เนื้อหาสาระดั้งเดิมตามยุคสมัย ประเพณีทำาบุญบางอย่างเริ่มเสื่อมคลายไป เช่น บุญ

เข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด เป็นต้น

 พุทธศาสนิกชนชาวกูยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความเป็นอยู่แบบ

เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นชุมชนชนบท นับถือกันแบบเครือญาติ จิตใจรักสงบ เป็นมิตร เกื้อกูล มี

ภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มีพิธีกรรมและความเชื่อถือปนเปกันระหว่างผี-พราหมณ์-พุทธ มีฮีตปฏิบัติต่อผีและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มงวดจริงจัง เช่น พิธีบูชาเลี้ยงหลักบ้าน การต้อนรับแขก บายศรีสู่ขวัญ สงกรานต์ เป็นต้น 

วัฒนธรรมประเพณีพุทธยึดถือฮีต ๑๒ ตามแบบระเบียบแผนที่มีมาแต่โบราณกาล เช่น บุญเข้าพรรษา 

บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด เป็นต้น

* อาจารย์ประจำาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

* อาจารย์ประจำาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

** อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน ส่วนใหญ่มีเนื้อหาตรงกัน ส่วน

ที่แตกต่าง คือ ในประเทศไทย มีโครงสร้างกายภาพเป็นระเบียบแบบแผน สังคมชนบทกึ่งเมืองบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจทุนนิยม ปกครองแบบประชาธิปไตย ส่วนในสปป. ลาว อยู่อย่างเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติบนพื้น

ฐานวัฒนธรรมประเพณี ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ในด้านจิตใจลักษณะเด่นตรงกัน คือ มีอุปนิสัยรักสงบ 

ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม เป็นมิตร ชอบผจญภัย รักและภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม ในด้านภูมิปัญญา ชาวกูยไทย

มีความรู้ทางด้านคชศาสตร์ รอบรู้ทฤษฎีสมัยใหม่ ในขณะที่ชาวกูยลาวมีพื้นความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

พุทธศาสนิกชนชาวกูยไทยและลาว มีความเคารพต่อผี ประยุกต์ความเชื่อผี-พราหมณ์-พุทธ เข้าไว้ในฮีต ๑๒ 

เช่น พิธีแซนยะจู๊ฮ์ บายศรีสู่ขวัญ สงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญกฐิน เป็นต้น วัฒนธรรม

ประเพณีบางอย่างในกลุ่มชาวพุทธกูยไทยยังถือปฏิบัติสมำ่าเสมอ บางประการจืดจางเลือนรางไป ส่วนกลุ่ม

ชาวพุทธกูยลาว ยังคงรักษารูปแบบพิธีกรรมตามฮีต ๑๒ ที่มีมาแต่โบราณกาลอย่างมั่นคง 

คำาสำาคัญ: ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี, พุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย, พุทธศาสนิกชน

ชาวกูยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Abstract

 The objectives of this research were to study the cultures and traditions of 

Guy Buddhists in Thailand and Lao People's Democratic Republic and the Cultural and 

Traditional Relationship of Guy Buddhists in Thailand and Lao People's Democratic Republic.

It was the qualitative research. The data was obtained from informants by interview of 

Thai and Laotian samples. The obtained data was analyzed, synthesized, interpreted, and 

explained in form of descriptive presentation.

 The results were found as follows: 

 The Thai Guy Buddhists had got the convention of physical structure, semi-urban 

and rural life styles, peace minds, wisdom of elephant dealing science, and knowledge of 

new theory. They integrated the principles of spiritualism - Brahman – Buddhism in various

ceremonies such as Sanyaju, San Donta, Baci Su Kwan, Loy Krathong, Songkran, Merit 

Making within the Buddhist lent, and Merit Making after the Buddhist lent. The patterns 

and ritual of the mentioned ceremonies were adjusted according to the situations. Some 

of the merit making ceremonies were diminished such as merit making for the Buddhist 

monks’ Vipassana meditation (Merit Making in the First Lunar Month), merit making on the 

occasion of harvesting festival (Merit Making in the Second Lunar Month), merit making by 

offering grilled sticky rice to the Buddhist monks (Merit Making in the Third Lunar Month), 
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and merit making on the Vessantara Jataka (Merit Making in the Fourth Lunar Month).

 The Laotian Guy Buddhists had got simple life style with the nature, rural 

community, kinship relation, and friendliness and peace loving. They integrated the 

principles of spiritualism - Brahman – Buddhism in ways of lives. They strictly practiced 

in tradition such as Guardian Angels Worship, the guest welcoming, Baci Su Kwan, and 

Songkran. They preserved and practiced according to the twelve cultures and traditions 

such as Merit Making within the Buddhist lent, merit making for the dead persons (Merit 

Making in the Ninth Lunar Month), merit making by taking a lot (Merit Making in the Tenth 

Lunar Month), merit making for the Buddhist monks’ Vipassana meditation (Merit Making 

in the First Lunar Month), merit making on the occasion of harvesting festival (Merit Making 

in the Second Lunar Month), merit making by offering grilled sticky rice to the Buddhist 

monks (Merit Making in the Third Lunar Month), and merit making on the Vessantara Jataka 

(Merit Making in the Fourth Lunar Month).

 The Cultural and Traditional Relationship of Guy Buddhists in Thailand and Lao 

People's Democratic Republic, in the aspect of daily way of life, was mostly the same in 

content, but different in the convention of physical structure, semi-urban and rural life 

styles, capitalist economy, and democratic ruling for Thailand; simple life style with the 

nature based on cultures and traditions, communist ruling, and friendliness and peace 

loving for Lao People's Democratic Republic. In the aspect of wisdom, the Thai Guy had 

got the knowledge of elephant dealing science and the new theory, while the Laotian Guy 

had got the local wisdom. Both Thai and Laotian Guy Buddhists worshiped the ghosts and 

integrated the principles of spiritualism - Brahman – Buddhism in twelve traditions such as 

Sanyaju, Baci Su Kwan, Songkran, Merit Making within the Buddhist lent, and Merit Making 

after the Buddhist lent, and Kathin. Many of the cultures and traditions of the Thai Guy 

Buddhists had been inherited and practiced, but some diminished. But the Laotian Guy 

Buddhists had strictly been preserved the twelve traditions.

Keywords: The relation of culture and tradition, Guy Buddhists in Thailand, Guy Buddhists 

in Lao People's Democratic Republic

๑. บทนำา
 ชาวกูยเป็นกลุ่มชนแรกๆ ที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

แล้วกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเทศไทย และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น

อัตตลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง ก่อนที่จะรับเอาวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่ขยายเข้ามาภายหลัง จากระยะ

เวลาที่ยาวนานเป็นพันปี ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์

๑๐๐
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ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชนชาวกูยอ

ยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะหลังการรับเอาวัฒนธรรมจากอินเดีย เกิดการผสมผสานปนเปทางลัทธิความเชื่อ

ศาสนาอย่างสนิทแนบแน่นแยกกันไม่ออก ระหว่างผี-พราหมณ์-พุทธ กลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม

ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวกูยถูกทำาให้กลายเป็น

พุทธศาสนิกชนที่สำาคัญกลุ่มหนึ่ง บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ บรรพบุรุษชาวกูยได้

ประยุกต์นวัตกรรมที่ดีงามทั้งหลายเข้าเป็นคุณค่าต่อการดำารงชีวิตกลุ่มชนตนเองอย่างแยบยล ทำาให้เกิด

เอกลักษณ์ชาติพันธุ์กูยที่โดดเด่น บนกระแสแห่งโลกยุคใหม่ ท่ามกลางความผันแปรทางการเมือง-เศรษฐกิจ-

สังคม เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวกูยถูกแบ่งออกให้อยู่กันคนละประเทศ ชาวพุทธกูยจะยัง

คงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดีงามทั้งหลายของตนเองไว้ได้อย่างไร ระเบียบแบบแผนในการดำาเนินชีวิต

ต่างๆ ยังเป็นแกนกลางเชื่อมโยงชาวกูยให้มีความสัมพันธ์กันได้หรือไม่อย่างไร เป็นประเด็นที่กลุ่มผู้วิจัย

จะแสวงหาคำาตอบกันต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย

 ๒.๒ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ๒.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยใน

ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓. ขอบเขตของการวิจัย
  ในด้านเนื้อหาต้องการทราบประเพณีพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและ 

สปป.ลาว ตลอดถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยทั้งสองประเทศ ขอบเขต

ด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษาในประเทศไทย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร ์

ส่วนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำานวน ๓ แขวง ได้แก่ แขวงอัตตปือ แขวงสาระวัน 

และแขวงจำาปาสัก แบ่งเป็นจังหวัดหรือแขวงละ ๒ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน ขอบเขตด้านประชากร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำานวนทั้งหมด ๔๐ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ จำานวน ๔ รูป/

คน กลุ่มพระสงฆ์ จำานวน ๑๒ รูป กลุ่มผู้นำาชุมชน จำานวน ๑๒ คน และกลุ่มปราชญ์ชุมชน จำานวน ๑๒ 

รูป/คน โดยสองกลุ่มหลังนี้คัดเลือกจากตัวแทนจังหวัดหรือแขวงทั้ง ๖ คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด

ศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ แขวงสาละวัน แขวงจำาปาสัก และแขวงอัตตปือ เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน เห็น

ความสอดคล้องและความแตกต่างทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ตลอด

จนถึงแนวโน้มและทิศทางแห่งพัฒนาการของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอบเขตด้านเวลา ทำาการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑๐๑
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๔. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นกาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร ๑) ศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทำาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร

และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความ

สัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ และประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ทั้งของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒) การศึกษาภาคสนามจากการ

สังเกต โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) ประเภทสำารวจชุมชน (Community Surveys) โดยที่

คณะผู้วิจัยลงสังเกตชุมชนในพื้นที่ที ่ทำาการศึกษาวิจัยทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทยและ สปป.ลาว 

๓) สัมภาษณ์ภาคสนามโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มผู้นำา

ชุมชน และกลุ่มปราชญ์ชุมชน ๔) รวบรวม จัดชุด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำาไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์อธิบายตีความ ด้วยกระบวนการทางเหตุผล ๕) เขียนสรุปรายงานผลการวิจัย

๕. ผลการศึกษา
 จากการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยใน

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อต้องการทราบว่า วัฒนธรรมและ

ประเพณีพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอย่างไร 

ประเด็นสำาคัญความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยกับ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเนื้อหา วิธีการ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ในการ

ค้นคว้าแสวงหาคำาตอบ คณะผู้วิจัยได้นำาเอามาตรฐานวัฒนธรรมพุทธ ซึ่งได้แก่ความเจริญงอกงามด้านวัตถ ุ

สังคม จิตใจ และปัญญา มาเป็นกรอบวิเคราะห์ สังเคราะห์ชุดข้อมูลภาคสนาม ที่จัดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่มีพื้นฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี พราหมณ์ และพุทธ แต่การลงไปเก็บข้อมูลใน สปป.ลาว พบ

ปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากระบบการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ที่ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

โดยง่าย ตลอดถึงเส้นทางคมนาคมของพื้นที่ภาคสนามทุรกันดารพอสมควร ข้อมูลบางส่วนจึงอาศัยจาก

สื่ออิเลกทรอนิก ในที่สุดก็พบคำาตอบว่าชาวกูยซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นต้นที่เคลื่อนย้ายอพยพเข้ามาอยู่ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่กลุ่มชนอื่นๆ จะเคลื่อนย้ายเข้ามา และก่อนที่อารยธรรมอินเดียจะแพร่ขยายเข้า

มา โดยที่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีความเชื่อถือดั้งเดิมในเรื่องของผี เมื่อวัฒนธรรมจากอินเดีย คือ ศาสนา

พราหมณ์นิกายไศวะ-วิษณุและศาสนาพุทธนิกายเถรวาท-มหายานแพร่เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนแถบ

นี้ จึงเกิดการผสมปนเปกันระหว่างคติความเชื่อผี-พราหมณ์-พุทธ ซึ่งต่อมากลายเป็นลักษณะเฉพาะทาง

ศาสนาของชุมชนเชียอาคเนย์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการคัดสรรกลั่นกรองโดยชาวกูย ข้อค้น

พบต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 ผลการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย

 จากการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย ได้ข้อสรุปดัง

ต่อไปนี้ (๑) วัฒนธรรมและประเพณีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวัน ความเจริญงอกงามด้านวัตถุ 

ได้แก่ ด้านอาหารการกิน ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้าง และด้านศิลปะ กล่าวถึงความเป็น

๑๐๒
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วัฒนธรรมในแต่ละด้านได้ว่า ด้านอาหารการกิน มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตามรูปแบบชีวิตชาวชนบท

ไทยทั่วไป มีความทันสมัยสะดวกสบายบนพื้นฐานเศรษฐกิจทุนนิยม ด้านการแต่งกาย พบว่าชาวพุทธกูยจะ

เอาใจใส่พิถีพิถันในการแต่งกาย โดยเฉพาะมีชุดเสื้อผ้าสวมใส่ในงานพิธีสวยงามสะดุดตาเป็นเอกลักษณ์ ฝีมือ

การผลิตละเอียดประณีต และมีราคาสูง ด้านที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนของชุมชนชาวกูยในปัจจุบัน

จะแตกต่างจากอดีต คือ ส่วนใหญ่มีการออกแบบวางโครงสร้างกว้างขวางรูปแบบร่วมสมัย แต่ก็มีบางชุมชน 

เช่น ชาวกูยบรู บ้านท่าล้ง อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดสภาพบ้านเรือนมีต้นเค้าดั้งเดิมเป็น

เอกลักษณ์ สะอาด มีแอ่งนำ้าไว้หน้าบ้านสำาหรับต้อนรับคนเดินทางผ่านไปมา ให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่าอยู ่

ด้านศิลปะ ส่วนใหญ่มักแสดงออกทางด้านคีตกรรม และนาฏกรรม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบกึ่งเมือง

กึ่งชนบท ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจทุนนิยม มีความสะดวกสบาย ความสูงส่งทางจิตใจเริ่มขาดความ

เชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีบางประการจืดจางลง นับตั้งแต่กระบวนทัศน์แบบ

วัตถุนิยมเจริญเพิ่มทวีคูณขึ้น ในด้านความละเอียดลึกซึ้งแห่งภูมิปัญญาของพุทธศาสนิกชนชาวกูยไทย

นอกจากจะมีความรอบรู้ทฤษฎีสมัยใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ด้านอักษรศาสตร์ การประดิษฐ์

คิดค้นต่างๆ แล้ว ยังคงรักษาวิชาความรู้ทางด้านคชศาสตร์ วิธีรักษาการเจ็บป่วยด้วยดนตรี ตลอดถึงข้อ

ปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นอัตตลักษณ์ เป็นระเบียบแบบแผน และมีการปรับประยุกต์ให้สมสมัย (๒) วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่มีพื้นฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อเกี่ยวกับผีมาแต่บรรพ

กาลก่อนวัฒนธรรมอื่นจะเข้ามามีอิทธิพล ดังสุจิตต์ วงษ์เทศ ให้ทัศนะว่า “ผาแต้ม...ทั้งหมดของแหล่งภาพ

เขียนสี เป็นสถานที่ทำาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาผี ...ของชุมชนนานาชาติพันธุ์อยู่บริเวณที่ราบริมสองฝั่ง

โขง ซึ่งนับเป็นบรรพชนคนอุษาคเนย์และคนไทย” ๗๘ และข้อมูลว่า “...ทางทุ่งกุลาร้องไห้ มีระบบความ

เชื่อ คือ ศาสนาผี นับถือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์...มีพิธีทำาศพ ใช้แคนเป่าเป็นเสียงสื่อสารกับอำานาจเหนือธรรมชาติ 

ยกย่องผู้หญิงเป็นหัวหน้าพิธีกรรมทางศาสนา...และเป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์ มีระเบียบแบบแผนการปกครอง

เป็นระเบียบแล้ว” ๗๙ ในส่วนของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและสปป.ลาว ได้มีการ

ประมวลรวบรวมความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาทุกอย่างเข้าไว้ใน “ฮีต ๑๒” ดังนั้น ฮีต ๑๒ จึงเป็น

ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานปนเปกันระหว่างคติความเชื่อเรื่องผี-พราหมณ์-พุทธ กล่าวเฉพาะ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผีโดยตรง พุทธศาสนิกชนชาวกูยมีการปฏิบัติต่อผีบรรพบุรุษอย่างสมำ่าเสมอ ผีที่ชา

วกูยให้ความเคารพเชื่อถือสามารถจำาแนกได้ ๒ ประเภท คือ ๑) ยะจู๊ฮ์ (ผีมเหสัก ผีวีรบุรุษ) เป็นผีปกป้อง

คุ้มครองหมู่บ้าน ชุมชน ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ผีฟ้า ผีแถน ผีปู่ตา เป็นต้น ยะจู๊ฮ์มี 

๒ ลักษณะใหญ่ คือ (๑) เป็นแบบที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ทั่วไป มักอาศัยในศาลที่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ 

เสวยเครื่องเซ่นที่เป็นของคาว เช่น หมากพลู บุหรี่ เหล้าขาว ไก่ต้ม ใส่ชุดแบบชาวบ้านทั่วไป บางครั้งก็จะ

สิงอยู่ในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ มีตะกรวด เป็นต้น (๒) แบบเทพาอารักษ์ มักอาศัยในศาลที่อยู่ตามปราสาทเก่า จะ

เสวยเครื่องเซ่นที่เป็นของหวาน นำ้าหวาน ใส่ชุดเจ้า เป็นต้น ศาลทั้งสองลักษณะบางชุมชนก็มีหลายแห่งบาง

ชุมชนก็มีแห่งเดียว ซึ่งการเซ่นเป็นไปตามปฏิทินเวลา ส่วนใหญ่กำาหนดในช่วง เดือน ๓ และเดือน ๖ แต่ก็

มีบางชุมชนที่กำาหนดช่วงเวลาที่ต่างออกไป เช่น ชาวบ้านท่าล้งที่จังหวัดอุบลราชธานี กำาหนดเลี้ยงปูต่าช่วง

๗๘ สุจิตต์ วงษ์เทศ : ผาแต้ม ในศาสนาผี ชุมทางนานาชาติพันธุ์หลายพันปีมาแล้ว, <http://www.matichon.co.th/news/๒๕๕๒๑>
 (เผยแพร่เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๗๙ สุจิตต์ วงษ์เทศ, อุบลราชธานีมาจากไหน, หน้า ๔๙.
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เดอืนเจยีงกบัเดอืนหา้ เปน็ตน้ การประกอบพธิกีรรมสอดคลอ้งสำาพนัธกั์น โดยมเีฒา่จำา้เปน็ผูน้ำาในการประกอบพธิ ี

เครื่องเซ่นมีส่วนประกอบคล้ายกัน อาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ประเพณีพิธีกรรมกี่ยวกับผี

มเหสัก เช่น พิธีแซนยะจู๊ฮ์ พิธีกรรมเกี่ยวกับตะก๊อด เป็นต้น ๒) ยะจู๊ฮ์ดุง (ผีบ้าน ผีเรือน) หมายถึง ผีบรรพบุรุษที่

ล่วงลับไปแล้ว เช่น ผีปู่-ย่า ตา-ยาย พ่อ-แม่ ที่คอยคุ้มครองลูกหลานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะทำาอะไรจึงต้องรำาลึก

ถึงอยู่เสมอ พิธีกรรมเกี่ยวกับยะจู๊ฮ์ดุงถ้าในวิถีชีวิตประจำาวันก็เป็นเพียงการบอกกล่าวให้ทราบ เช่น การดื่มกิน

ในแต่ละวัน แขกไทไปมาหาสู่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆ น้อยๆ การทะเลาะกันของคนในครอบครัว เป็นต้น แต่

หากเป็นการเซ่นสรวงระดับสายตระกูล หรือกลุ่มสายอาชีพ จะมีการกำาหนดเวลาปฏิทินชัดเจนและประกอบ

ในรูปแบบพิธีกรรม เช่น พิธีเซาะฮ์พาแทน พิธีแซนปะกำา พิธีแกลมอ พิธีโบล พิธีแซนโฎนตา เป็นต้น จะเห็นว่า

วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวกูย ล้วนแต่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับผีแทบทั้งส้ิน แต่ในปัจจุบันความเชื่อ

บางประการเริ่มจืดจางเลือนรางไป เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับตะก๊อด พิธีแซนปะกำา พิธีแกลมอ พิธีโบล เป็นต้น (๓) 

วัฒนธรรมประเพณีที่มีพื้นฐานจากศาสนาพราหมณ์ การแพร่ขยายของวัฒนธรรมอินเดียเข้ามายังเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 

ในรูปแบบของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยการค้าขายบ้าง สมณทูตบ้าง ซึ่งได้นำาเอาความเจริญต่างๆ 

เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ภาษา วัฒนธรรม เป็นต้น การแพร่ขยายของศาสนาพราหมณ์ในช่วงอาณาจักร

ต่าง มีอิทธิพลต่อราชสำานักกลุ่มชนชั้นสูงต่อมาผสมผสานกับศาสนาพุทธและผีกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน กลาย

เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ทางวิชาการหรือกระบวนการทางศาสนา

จะพยายามแบ่งแยกให้เห็นความแตกต่าง เพื่อโดดเดี่ยวความเช่ืออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้มีความอิสระจาก

กัน แต่ก็ไม่เป็นผลดังท่ีปรากฏเชิงประจักษ์โดยท่ัวไปในสังคมไทยว่ามีความเชื่อในเรื่องผี พราหมณ์ พุทธ ปนๆ 

กันอยู่อย่างสนิทแนบแน่น ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์กูย เขมร ลาว ชุมชนในเขตภาคตัวนออกเฉียงเหนือของไทย จึง

หลอมรวมเอาวฒันธรรมประเพณดีงีามทีม่รีากฐานจากศาสนาผ ีศาสนาพราหมณ ์ศาสนาพทุธ มาเปน็วฒันธรรม

ชุมชนของตนเช่นเดียวกับกลุ่มชนอื่นๆ ของประเทศไทยเช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีลอยกระทง และ

ประเพณีสงกรานต์ ยังถือปฏิบัติโดยทั่วไป แต่ส่วนใหญ่มักได้รับการประยุกต์จนรูปแบบ พิธีการ ตลอดถึงสาระ

ดั้งเดิมหดหายไป (๔) วัฒนธรรมและประเพณีที่มีพื้นฐานจากศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในบุญพิธีช่วง

เข้าพรรษา เช่น บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก แต่ประเพณีการทำาบุญในช่วงนอกพรรษา บาง

อย่างเริ่มเสื่อมคลายไป เช่น บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด เป็นต้น ที่ถือปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง

คือบุญกฐิน วัฒนธรรมประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ที่เรียกว่า ฮีต ๑๒ ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อพุทธศาสนิกชน

ชาวกูยไทย ๔ ประการ ประการแรก สร้างความมีระเบียบแบบแผนทางวัตถุ ด้านอาหารการกิน ด้านที่อยู่อาศัย 

สิ่งปลูกสร้าง ด้านการแต่งกาย และด้านศิลปะ ประการที่สอง สร้างบรรทัดฐานทางสังคม เช่น การปกครอง 

เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น ประการที่สาม ปลูกฝังความดีงามความสูงส่งทางจิตใจ เช่น อุปนิสัย 

คุณธรรม จริยธรรม (สุขภาพจิต สมรรถภาพจิต และคุณภาพจิต) เป็นต้น ประการสุดท้าย สร้างความละเอียด

ลึกซึ้งแห่งภูมิปัญญา เช่น วิทยาการ ภาษา การประดิษฐ์คิดค้น เป็นต้น 
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ผลศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ผลจากศกึษาวฒันธรรมและประเพณขีองพทุธศาสนกิชนชาวกยูในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ได้ข้อสรุปดังน้ี (๑) ด้านวัฒนธรรมและประเพณีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวัน ความ

เจริญงอกงามด้านวัตถุ ได้แก่ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง การแต่งกาย และศิลปะ สรุปได้ว่า 

มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติ พึ่งพาเศรษฐกิจทุนนิยม แต่ยังขาดความทันสมัยอยู่มาก 

บางแห่งทุรกันดาร มีระเบียบแบบแผนในการแต่งกาย ศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชนมีความใกล้ชิดกับ

กลุ่มชนคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ วัฒนธรรมทางสังคม เป็นความเจริญงอกงามทาง

ด้านการอยู่ร่วมกันของสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบชุมชนชนบท นับถือกันแบบเครือญาติ มีระบบ

การปกครองแบบคอมมูนิสต์ ซึ่งมีความเด็ดขาดและสร้างความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดี แต่มีจุดอ่อน

ในการกระตุ้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีลักษณะกึ่งแบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับการเฮ็ดซื้อเฮ็ดขาย ความ

สูงส่งทางจิตใจมีความหนักแน่นมั่นคง ซื่อตรง อดทน เข้มแข็ง เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณกาล และ

ความละเอียดลึกซึ้งแห่งภูมิปัญญา เป็นลักษณะภูมิปัญญาแบบชาวบ้านทั่วไป (๒) วัฒนธรรมและประเพณี

ที่มีพื้นฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี พบว่าชุมชนชาวกูยส่วนใหญ่จะประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีมเหสัก 

ประเพณีพิธีกรรมในเดือน ๓ ประกอบพิธีเลี้ยงผี มีความสัมพันธ์การประกอบอาชีพในการ “ถางไฮ่” เพื่อ

ปลูกพืชผัก ส่วนเดือน ๖ ประกอบพิธีเลี้ยงผีอีกครั้งก่อนลงปักดำาทำานา “ใส่ข้าว” จึงเรียกว่า “ถางไฮ่ ใส่

ข้าว” มีการปฏิบัติอย่างเอาใจใส่และใหญ่โต เช่น พิธีเลี้ยงหลักบ้านของชาวกูยแขวงจำาปาสัก พิธีฆ่าควาย

บูชาหลักบ้านของชาวสาละวัน เป็นต้น ส่วนการแสดงออกเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษหรือผีบ้านนั้น มีการปฏิบัติ

อย่างเข้มข้นจริงจัง เช่น พิธีกรรมการต้อนรับแขกต้องบอกกล่าวผีเจ้าบ้านให้รับทราบของชาวย่าเหิน แขวง

สาละวัน เป็นต้น (๓) วัฒนธรรมประเพณีที่มีพื้นฐานจากศาสนาพราหมณ์ ใน สปป.ลาว มีนำาคติความเชื่อที่

รากฐานจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาประพฤติปฏิบัติหลายประการ เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณี

สงกรานต์ เป็นต้น ดังนั้นชาวกูยใน สปป.ลาวก็คงยึดถือและปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวเช่นเดียว

กับชาวลาวกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะยังคงรูปแบบพิธีกรรมดั้งเดิมเอาไว้ ต่างกับในประเทศไทยที่มีการประยุกต์

ไปมากแล้ว (๔) วัฒนธรรมและประเพณีที่มีพื้นฐานจากศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติตามหลักฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 

อย่างเข้มข้น ตามปฏิทินบุญทั้งในช่วงเข้าพรรษาและนอกพรรษา เช่น บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญ

ข้าวสาก บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด เป็นต้น บุญประเพณีต่างๆ ของพุทธศาสนิกชน

ชาวกูยลาว นอกจากจะรักษาฮีตคองดั้งเดิมที่ดีงามไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้ว ยังเป็นการได้พบปะญาติพี่

น้องที่อยู่ห่างไกลได้กลับมาพบปะ ผูกพัน ได้บุญร่วมกัน ทำาให้จิตเบิกบานมีความสุข 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย

กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย

กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ข้อสรุปดังนี้ (๑) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ

ประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวัน ในด้านวัตถุ เช่น ด้านอาหารการกิน สิ่ง

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และศิลปะ เป็นต้น ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเป็นระเบียบแบบแผน 
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ส่วนในสปป. ลาว เป็นลักษณะอยู่อย่างเรียบง่ายบนพื้นฐานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ใกล้ชิดธรรมชาติ ในด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ระเบียบแบบแผนการปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นต้น 

ในไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีความสัมพันกันแบบสังคมชนบทกึ่ง

เมือง ส่วนสปป.ลาวปกครองแบบคอมมูนิสต์ เศรษฐกิจกึ่งทุนนิยม ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบเครือญาต ิ

ในด้านจิตใจ เช่น มีอุปนิสัยรักสงบ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม เป็นมิตร ชอบผจญภัย รักและภูมิใจในวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ถือเป็นคุณลักษณะร่วมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและ

สปป.ลาว และในด้านภูมิปัญญา เช่น วิชาความรู้ การคิดค้น เป็นต้น พุทธศาสนิกชนในไทยมีวิชาความรู้

ทางด้านคชศาสตร์ รู้วิธีรักษาการเจ็บป่วยด้วยดนตรี มีความรอบรู้ทฤษฎีสมัยใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

มีความรู้ด้านอักษรศาสตร์ การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ในขณะที่ สปป.ลาวมีพื้นความรู้ในลักษณะภูมิปัญญา

แบบชาวบ้าน (๒) วัฒนธรรมและประเพณีที่มีพื้นฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี พุทธศาสนิกชนชาวกูยไทยและ

สปป.ลาวมีความเชื่อถือและเคารพต่อผีบรรพบุรุษและผีมเหสัก ตลอดถึงมีการปฏิบัติต่อผีอย่างมีระเบียบ

แบบแผน ซึ่งกลุ่มชาวกูยลาวยังมีความเชื่อมั่นจริง ส่วนชาวกูยไทยบางประการเริ่มจืดจางเลือนรางไป (๓) 

ส่วนประเพณีที่มีพื้นฐานจากศาสนาพราหมณ์ เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น 

พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศยังถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ต่างแต่เพียงว่าในสปป.ลาว ยังคงรักษารูปแบบ

พิธีกรรมดั้งเดิมได้มากกว่า สำาหรับวันลอยกระทงนั้นถือคนละคติและคนละวันกัน (๔) วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่มีพื้นฐานจากศาสนาพุทธ ยึดถือตามปฏิทินบุญ ๑๒ เดือนเป็นหลักเรียกว่า ฮีต ๑๒ เช่น บุญเข้า

พรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน เป็นต้น พุทธศาสนิกชนชาวกูยไทยและ

สปป.ลาวถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่บุญประเพณีบางอย่างในประเทศไทยเริ่มหมดความสำาคัญ

และหายไป ในขณะที่ สปป.ลาวยังถือปฏิบัติอยู่ เช่น บุญผะเหวด บุญข้าวจี่ เป็นต้น 

๖. อภิปรายผล
 พุทธศานิกชนชาวกูยไทย โครงสร้างทางกายภาพ มีระเบียบแบบแผนเป็นเอกลักษณ์ อย่างเช่น

ชุมชนชาวกูยบรูบ้านท่าล้ง อำาเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากจะออกแบบอาคารบ้านเรือน 

รั้วบ้าน ถนน ให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนสวยงามและสะอาดแล้ว ยังมีป้ายนิเทศกลางหมู่บ้าน ที่สะท้อน

ปรชัญาชวีติของชาวกยู ตลอดถงึการวางแอง่นำา้สำาหรบัตอ้นรบัแขกคนทีห่นา้บา้นแตล่ะหลงัคาเรอืน ใหค้วาม

รู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร และมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยสมัยโบราณ 

แต่จากการรุกลำ้าทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่นำาเอาทันสมัยมาเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ให้สะดวกสบาย ความ

งดงามดังกล่าวนี้เริ่มหดหายไปจากชีวิตชุมชุนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เมื่อประมาณสามสิบสี่

สิบปีมานี้เอง จึงต้องเฝ้าสังเกตต่อไปว่าชุมชนชาวกูยบรูจะยังคงรักษาสืบทอดความดีงามดั้งเดิมของกลุ่ม

ชนตนเอง ที่มีจิตใจรักความสงบสันติ ไม่เบียดเบียน ได้ยาวนานเพียงใดในท่ามกลางกระแสแห่งทุนนิยม 

เอกลักษณ์สำาคัญประการหนึ่งของชุมชนชาวกูยคือการเป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านคชศาสตร์ สามารถนำาสัตว์

ใหญ่คือช้างมาใช้งานสร้างอารยธรรมให้กับกลุ่มชนในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างใหญ่โต แท็กซี่ขน

ถ่ายสินค้า ฝึกช้างเพื่อการสงคราม เป็นต้น ล้วนออกมาจากฝีมือของชุมชนชาวกูยแทบทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบัน

วัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาด้านนี้กำาลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจาก ปัจจัย

พื้นฐานการดำารงชีวิตของช้างคือป่าหายไป เทคโนโลยีที่ลำ้าสมัย ตลอดถึงการสืบต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
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ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำานาญ เกี่ยวกับช้าง ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับช่วยกันหาทางออกกันไป 

สำาหรับวัฒนธรรมประเพณีพื้นฐานอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นพุทธศาสนิกชนชาวกูย ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียว

กับชุมชนอื่นๆ ในประเทศ คือ ความถดถอยจากคติความเชื่อดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นคติความเชื่อที่มีรากฐานจาก

ผี พราหมณ์ หรือพุทธศาสนาก็ตาม แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าบางชุมชนยังมีความรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ตนเองอย่างเข้มแข็ง อย่างเช่นชุมชนชาวบ้านตะเคียน อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ที่อนุรักษ์สืบสาน

ประเพณีสงกรานต์อย่างมีสาระ สนุกสนาน สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชุมชนได้อย่างเหนี่ยว

แน่น นับเป็นกรณีตัวอย่างแห่งประเพณีสงกรานต์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย ซึ่งวัฒนธรรมของชุมชนดังกล่าว

นี้น่าจะได้รับการสนับสนุนและคุ้มครองเป็นพิเศษจากภาครัฐ

 พุทธศาสนิกชนชาวกูยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความเป็นอยู่อย่างเรียบ

ง่ายใกล้ชิดธรรมชาติของชุมชนชนบท การนับถือกันแบบเครือญาติ การยึดถือฮีต-คองอย่างเคร่งครัดนับ

เป็นภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่สำาคัญของพุทธศาสนิกชนชาวกูยลาว รวมถึงระบบการเมืองที่เป็นปราการ

ป้องกันการไหลบ่าของระบบทุนนิยม ไม่ให้ทะลักเข้ามาทำาลายความดีงามดั้งเดิมเหมือนได้อย่างเสรี แม้ว่า

พุทธศาสนิกชนใน สปป.ลาว จะมีจิตใจรักสงบ เป็นมิตร เกื้อกูล มีภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน วัดวาอารามเป็น

ของชาวบ้าน แต่ในอีกมิติหนึ่งการที่ความเจริญเติบโตช้าทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้วัดวาอารามใน สปป.

ลาว มีพัฒนาการทางด้านโครงสร้างกายภาพค่อนข้างตำ่า ดูเหมือนจะมีเพียงวัดในตัวเมืองใหญ่ๆ เท่านั้นที่มี

ศาสนวัตถุมั่นคง ส่วนวัดที่อยู่ชุมชนรอบนอกออกไปมีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเท่าที่ควร สิ่งสาธารณูปการ

ภายในอารามทรุดโทรมขาดการเอาใจใส่ดูแล กล่าวเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวกูย มีพิธีกรรมและความเชื่อถือ

ปนเปกันระหว่างผี-พราหมณ์-พุทธ คือมีฮีตปฏิบัติต่อผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มงวดจริงจัง วัฒนธรรมประเพณี

พุทธยึดถือฮีต ๑๒ ตามแบบระเบียบแผนที่มีมาแต่โบราณกาล เช่น พิธีบูชาเลี้ยงหลักบ้าน การต้อนรับแขก 

บายศรีสู่ขวัญ สงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี ่

บุญผะเหวด เป็นต้น ความชื่อถือและการปฏิบัติในพิธีดังกล่าว นอกจากสะท้อนความเข้มข้นแห่งวัฒนธรรม

ประเพณีแล้ว ยังเป็นประเพณีบุญที่ถือเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตชีวา และความเป็นดั้งเดิมแห่งวิถีชุมชนของ

ชาวอุษาคเนย์อีกด้วย

 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รากฐานวัฒนธรรมที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับผี ถือเป็นรากเหง้าของ

พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศ ซึ่งคงมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ มีความเคารพต่อผี สามารถส่งผลดีร้ายต่อ

ชีวิต ดังนั้นชาวพุทธกูยจึงไม่ประมาทในเรื่องเกี่ยวกับผี เพียงแต่ในประเทศไทยอาจลดความเข้มข้นลงกว่า

บ้างเล็กน้อย สำาหรับความเชื่อเกี่ยวประเพณีที่มาจากพื้นฐานศาสนาพราหมณ์ เช่น บายศรีสู่ขวัญ สงกรานต ์

ลอยกระทง เป็นต้น ยังมีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงรื่องปลีกย่อยของ

ช่วงเวลาเท่านั้น ส่วนเนื้อหาสาระเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีความแตกต่าง ส่วนวัฒนธรรมประเพณีที่มีรากฐาน

จากพุทธศาสนา งานบุญพิธีสิบสองเดือนจัดเป็นแกนหลัก เช่น บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญกฐิน 

เป็นต้น วัดคือแกนกลางในการประกอบพิธี มีเพียงการเลี้ยงผีปู่ตาเท่านั้นที่คนในชุมชนนำาไปปฏิบัติหรือ

ประกอบพิธีนอกวัด ส่วนใหญ่แล้วประกอบพิธีกรรมภายในวัด มีพระสงฆ์ และมรรคทายก เป็นผู้นำาใน

พิธีการ ในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน ที่แตกต่างกัน คือ ในสปป. ลาว อยู่อย่างเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ

บนพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณี ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ สำาหรับชาวพุทธกูยในประเทศไทยส่วนใหญ่แม้จะ

เป็นชุมชนชนบท แต่โครงสร้างกายภาพเป็นระเบียบแบบแผน มีความเป็นอยู่สะดวกสบาย ปกครองแบบ
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ประชาธิปไตย รอบรู้ทฤษฎีสมัยใหม่ และสืบต่อความรู้ทางด้านคชศาสตร์ได้อย่างมั่นคง ประเด็นที่น่าสนใจ

คือ พุทธศาสนิกชนชาวกูยไทยและลาว มีการประยุกต์ความเชื่อผี-พราหมณ์-พุทธ เข้าไว้ในฮีต ๑๒ จนกลาย

เป็นวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างกลมกลกลืน และมีการปฏิบัติสมำ่าเสมอ แม้ว่าบางประการจืดจางเลือนราง

ไปในกลุ่มชาวพุทธกูยไทย แต่สำาหรับกลุ่มชาวพุทธกูยลาว ยังคงรักษารูปแบบพิธีกรรมตามฮีต ๑๒ ที่มีมา

แต่โบราณกาลอย่างมั่นคง
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ

กับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

An Analytical Study of the Annakondhanna Thera 

and Mahapajapati Theri.

ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์ *

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์ดงัน้ี ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักธรรมทีน่ำาไปสู่การบรรลุธรรม ๒) เพ่ือ

ศกึษาประวตัแิละการบรรลธุรรมของพระอญัญาโกณฑญัญเถระและพระมหาปชาบดโีคตรมเีถร ี๓) เพ่ือวเิคราะห์

เปรียบเทยีบการบรรลธุรรมตามหลกัธรรมของพระอญัญาโกณฑญัญเถระและพระมหาปชาบดโีคตมเีถร ีการวจิยั

คร้ังนีเ้ปน็การวจิยัเชิงศกึษาและวเิคราะหข้์อมลูจากเอกสาร หรอืการวจิยัเชงิเอกสาร (documentary research) 

โดยการทบทวนแนวคิด หลักการ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรลุธรรม

 ผลการวิจัยพบว่า :

 ๑) แนวคดิและหลกัธรรมทีน่ำาไปสูก่ารบรรลุธรรม ผู้วจิยัมคีวามเหน็วา่การบรรลุธรรมจะบงัเกดิขึน้ไม่

ได้เลย ถ้าหากไม่มีองค์ความรู้ในหลักธรรม ซึ่งเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อความ

หลุดพ้น เป็นไปเพื่อดับกิเลส ออกจากกองทุกข์และต้องเป็นผู้ที่มีใจเป็นหนึ่ง มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน มีจิต

ที่ตั้งมั่น เหนือสิ่งอื่นใด

  ๒) ประวัติและการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระและพระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี

 ประวัติและการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อ โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์

มหาศาลในหมู่บ้านโฑณวัตถุ ใกล้เมืองกบิลพัสด์ุ ท่านเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในการทำานายลักษณะ เป็นปัจฉิม

ภวิกสัตว์เพียงคนเดียว ทำานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงออกบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหลังจากท่าน

ได้สดับฟังเทศนาธรรม ชื่อธรรมจักรกัปวัตนสูตร ได้บรรลุขั้น พระโสดาบัน ต่อมาได้สดับฟัง“อนัตตลักขณสูตร” 

ดว้ยความมสีต ิปญัญา และสมาธ ิสามารถไตรต่รองธรรมท่ีพระสมัมาสัมพทุธทรงแสดงเก่ียวกบัรปู เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นอนัตตา มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ไม่ควรที่จะเห็นโดยสำาคัญด้วย ตัณหา มานะ 

ทฏิฐิวา่ นัน่เป็นของเรา นัน่เปน็เรา นัน่เปน็ตวัตนของเราครัน้แสดงจบแลว้ท่านโกณฑญัญะบรรลเุปน็พระอรหนัต์

ประวัติและการบรรลุธรรมของพระมหาปชาบดีโคตรมีท่านเป็นพระมาตุจฉาของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การ

สั่งสมบุญบารมีสอดคล้องกับหลักธรรมโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ประกอบด้วย หลักธรรม ๖ หมวดย่อยคือ 

สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ ถือเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่พระมหา

ปชาบดีโคตถือปฏิบัติ ก่อนบรรลุธรรม ๔ ระดับ หลังจากพระนางทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีถึง ๓ ครั้ง จนได้รับ

* นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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การอนุญาต ก่อนที่พระมหาปชาบดีโคตมีจะบรรลุพระอรหันต์ ท่านบรรลุธรรมในระดับพระโสดาบันตั้งแต่ก่อน

ที่จะบวชเป็นภิกษุณี เมื่อท่านได้ฟังพระคาถาบทหนึ่งจากพระพุทธเจ้า ทำาให้ท่านเข้าใจในเรื่องของสังขารนั้นไม่

เที่ยง มันต้ังอยู่และดับไป เม่ือได้ฟังธรรมก็เกิดความศรัทธา ไม่เกิดความลังเลสงสัย โดยได้ใช้สติปัญญาในการ

คิดพิจารณาในสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรงอธิบายทำาให้พระมหาปชาบดีโคตมีบรรลุพระโสดาบันได้ตั้งแต่ครั้งยังไม่ได้

บรรพชาเปน็พระภกิษณุเีมือ่พจิารณาแลว้กเ็หน็วา่ตณัหา ราคะ กเิลส นัน้เปน็ส่ิงทีท่ำาใหไ้มพ่น้ทกุข์ เมือ่ทา่นเขา้ใจก็

ทำาใหก้ามราคะและปฎฆิะ สิง่ทีม่ากระทบความรูส้กึตา่ง ๆ  ท่ีทำาใหเ้กิดความพอใจ ไมพ่อใจ ความปรารถนาตา่ง ๆ

เบาบางลงไปทำาให้ท่านบรรลุ ระดับพระสกทาคามี และเม่ือฟังต่อไปก็ทำาให้ละได้ซึ่ง กิเลส ราคะ และส่ิงที่มา

กระทบกับจิตใจ สามารถวางเฉยได้ท่านจึงบรรลุ ระดับพระอนาคามี เมื่อได้ฟังข้อธรรมจนครบแล้วนั้น จึงทำาให้

ท่านไม่ยึดติดอยู่กับราคะ กิเลสทั้งหลายแล้วนั้น และให้ท่านไม่ถือว่าตนเองเป็นใครโดยให้เป็นคนที่เลี้ยงดูได้ง่าย 

เมื่อท่านเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องใด และพิจารณาทุกอย่างด้วยหลักทางธรรมชาติ มิได้

เชื่ออย่างไม่พิจารณาด้วยปัญญา จึงทำาให้พระมหาปชาบดีโคตมีบรรลุระดับพระอรหันต์

 ๓) การเปรียบเทียบการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระและพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

หลังจากท่านทั้งสองบรรลุโสดาบัน เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติ (อิทธิบาท ๔) เพียรสั่งสมบุญบารมี (อินทรีย์ 

๕) ขณะบรรลุโสดาบัน พระอัญญาโกณทัญญะ ฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตร (ไม่ยึดติดกับความต้องการและความ

อยากทีเ่กนิพอด)ีฟงัธรรมอตัตกลิมถานโุยค (เขา้ใจวา่การทรมานตนทีท่ำาอยูห่ลายปเีปน็การเกนิพอด ีไมใ่ชท่างพน้

ทุกข์)พระพุทธเจ้าชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทา (มรรค ๘) ขณะกำาลังฟังสามารถละสังโยชน์ ๓ : สักกาย

ทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส พระมหาประชาบดีเถรีฟังธรรมเข้าใจว่าสังขารไม่เที่ยง (กฎไตรลักษณ์) เข้าใจ

ว่าไม่ควรยึดติดในสังขารไม่เกิดความลังเลสงสัยขั้นสกิทาคามี พระอัญญาโกณทัญญะบวชเป็นพระภิกษุฟังธรรม

จากพระพุทธเจ้า เรื่องอนัตตลักขณสูตรฟังด้วย สติ สมาธิ ปัญญา พิจารณาไตร่ตรอง ขันธ์ ๕ ว่าไม่เที่ยง (เห็น

กฎไตรลักษณ์) การยึดติดความอยากต่างๆ เบาบางลง พระมหาประชาบดีเถรีบวชเป็นพระภิกษุณีฟังธรรมและ

พิจารณาไตร่ตรองว่าความอยากมี อยากได้ อยากเป็น ไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์ ทำาให้ภวตัณหา วิภวตัณหา

เบาบางลงการบรรลุธรรมขั้นอนาคามี ฟังธรรมต่อไปทำาให้ไม่ยึดติดกับการมีความสุขในการปฏิบัติธรรม เมื่อฟัง

ธรรมและพจิารณาธรรมขัน้ตอ่ไป ทำาใหล้ดไดซ้ึง่กเิลส ราคะ และส่ิงทีม่ากระทบใจทำาให้เกิดการวางเฉยบรรลพุระ

อรหันต์

คำาสำาคัญ: การบรรลุธรรม, พระอัญญาโกณฑัญญะ, พระมหาปชาบดีโคตมี

Abstract

 The objectives of this qualitative Research were to (1) study concept and Dhammic 

principle leading to the Aññãkondañña Thera’s and Mahãpajãpatĩ Gotamĩ Therĩ’s attainment, to 

(2) study their attainment and to (3) analyze and compare their attainment according to their 

dhammic principle. This is a documentary research and analytical study on the realization of 

the Aññã-kondañña Thera’s and Mahapajãpatĩ Gotamĩ Therĩ in a comparative way by reviewing 

concept, principle and literatures related to procedures in attainment. 
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 Findings were as follows:

 (1) With regard to concept and dhammic principles, the realization cannot be 

attained without the body of knowledge in dhammic principles which are qualities contributing 

to enlightenment, for liberation from suffering, for cessation of defilements and one’s mind 

must be in one-pointedness and steady state.

 (2) Pertaining to Aññãkondañña Thera’s and Mahãpajãpatĩ Gotamĩ Therĩ’s biography 

and their attainment, Kondañña was the former of Aññãkondañña Thera. He was the son of 

the rich Brahmin in Donavatthu village near Kapilavatthu city. He was an expert in prediction 

of physical characteristics and he was only Brahmin who definitely predicted the prince 

Siddhattha’s religious life and the prince would become self-enlightened as the Lord Buddha. 

He became an ascetic after the Siddhattha ascetic and became a Sotãpanna (one who reaches 

the first stream) after listening to the first sermon ‘ Dhammacakkappavattana Sutta’ and later 

he attained an Arahatship after listening to Anattalakkhana Sutta. With his intelligence and 

concentration, he could reflect on the Buddha’s teaching about form, sensation, perception, 

mental function and consciousness as non-self, changeable and that should not be regarded 

as ‘that’s mine’, ‘that’s I’ and that’s myself.

 With regard to Mahãpajãpatĩ Gotamĩ Ther’s life history, she was the Buddha’s aunt 

who accumulated perfections corresponding to 37 Bodhipakkhiyadhamma (Qualities contributing 

to enlightenment) consisting of 6 sub-heading dhamma; Satipatthãna (Foundations of mindful-

ness), Sammappadhãna ( Effort), Iddhipãda (Basis for success), Indriya (Controlling faculty), Bala 

(Power), Bhojjhanga (Enlightenment factors and Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path) 

which were fundamental basis dhammic principles followed by her prior to attaining an four 

stages of enlightenment. After being allowed to be ordained as a nun, in fact, she reached the 

stream or Sotãpatiphala before becoming a nun. She listened to a verse from the Buddha and 

because of the verse she comprehended the impermanent state of conditioned things which 

temporally exist and perish. After ordination, she contemplated carefully and came to realize 

that craving, lust and defilement obstruct one to liberate from suffering. On account of her 

comprehension, her sensual lust and aversion that cause satisfaction and dissatisfaction and 

desires decrease and she was able to reach the Sakadagami stage (Once-Returning). Next, 

she was able to reach Anagãmi stage (Non-Returning) by which her mind was detached by 

defilements, lust and affects. After all dhamma topics here completely listened, her mind 

was no more detached with lust and passion with ego and attachment, Mahajãpatĩ Gotamĩi 

Therĩ truly realized and consider all things naturally and wisely and ultimately attained the 

Arahatship, the final stage of enlightenment.

๑๑๑
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 (3) Comparison of the two disciples’ attainment:

 After both disciples reached the Sotãpattiphala stage, both tried to follow and 

practiced with 4 Iddhipãda, accumulated perfection with 5 Indriya. While attaining Sotapanna, 

Aññãkondañña Thera listened to Dhammacakkapavattana Sutta (detaching excessive desire) 

and realized that Attakimathanuyoga (extreme austerity practice) was not way to free from 

suffering. He was guided with the Middle Path (Majjhimapatipadã- the Noble Eightfold Path. 

He could abandon three saññojana (shackle), sakkãyaditthi (belief in a soul or self), vicikicchã 

(doubt), and silabbataparãmãsa (misapprehension of virtue and duty). While listening, Maha-

jãpatĩ Gotamĩi Therĩ comprehended the law of three signata and did not attach to conditional 

things without any doubt about Sakadagãmiphala stage. Aññãkondañña Thera listened to the 

Anattalakkhana Sutta from the Buddha with awareness, concentration and wisdom and realized 

the law of Tilakhana (three signs) with less attachment and desire. Mahajãpatã Gotamĩ Therĩ, 

after becoming a nun, critically and carefully contemplated that desire to have, to be, to long 

for is not the way for cessation of suffering. At this stage, her Bhavatanhã (craving for existence) 

and Vibhavatanhã (craving for non-existence) became less. At the level of Anagãmphala, she 

did not attach to happiness from dhamma practice and next when she contemplated the next 

dhamma, she was able to reduce defilement and lust and all disturbs and as a result she was 

in the equanimity state and attained the Arahatship.

Keywords: Enlightenment, Aññãkondañña Thera, Mahajãpatĩ Gotamĩ Therĩ

๑. บทนำา
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะหลักธรรม

คำาสอนได้ถูกรวบรวมไว้ในคัมภีร์ที่มีช่ือว่า พระไตรปิฎก เป็นหลักธรรมคำาสอนที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ความ

พ้นทุกข์หรือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้แก่ โลภะ โทสะและโมหะ เป็นต้น มนุษย์สามารถปฏิบัติเพื่อการ

บรรลุธรรมสูงสุดอันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป 
๘๑

 หลักธรรม คือ หลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่นำามาใช้ปฏิบัติมีอยู่อย่างมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธ ์ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมแกอ่ปุนสิยัใจคอจรติฐานะหรอืระดบัสตปัิญญาของ ผูป้ฏบิตั ิซึง่หลักธรรมแตล่ะขอ้

สามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีหลักธรรมที่เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม๓๗ ประการ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปธาน 

๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และ มรรค ๘ เป็นธรรมที่มีความสำาคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือ

อันเป็นเหตุแห่งการตัดกิเลสแล้วก้าวสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยปัญญาเพื่อการดับทุกข์ที่แท้จริง

 การบรรลุธรรม จะเกิดขึ้นได้จำาเป็นต้องมีกระบวนการของการศึกษาในตัวบุคคลเริ่มต้นและดำาเนิน

ไปได้โดยอาศัยเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมอิทธิพลจากภายนอกซึ่งเป็นแรงผลักดันหรือเป็น

๘๑ พระพรหมคุณกรณ์ (ปอ.ปยุตโต). พุทธธรรมฉบับปรับขยาย. ฉบับคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๗. หน้า ๖๑๑.

๑๑๒
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ปัจจัยก่อตัวถ้าได้รับการถ่ายทอด คำาแนะนำา การชักจูงเกิดการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ใดๆ เกิดองค์ความรู้ 

มีแนวความคิดที่ถูกต้องรู้จักการเลือกสรร รู้จักการสังเกตมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทางสังคมโลกและมีมุมมองใน

การดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง

 เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอันเป็นหนทางที่ถูกต้อง อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปด ประการหนึ่ง 

 สรุป แหล่งเบื้องต้นของการศึกษาเรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่าง
๘๒

 ปัจจัยให้เกิด

สัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ คือ

 ๑. ปรโตโฆสะ
๘๓

 การได้สดับจากบุคคลอื่น (ปรโตโฆสะในที่นี้หมายถึง การฟังธรรมเป็นที่สบาย

เหมาะสมแก่ตน เช่น พระสารีบุตรเถระได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระว่า ‘ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ...’) แปล

ว่า เสียงจากผู้อื่นหรือเสียงบอกจากผู้อื่น ได้แก่การรับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น พ่อ

แม่ ครู อาจารย์ เพื่อนที่คบหาหนังสือสื่อมวลชนและวัฒนธรรมซึ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้องสั่งสอน อบรม แนะนำา

ชักจูงไปในทางที่ดีงาม

 ๒. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทำาไว้ในใจโดยถูกอุบาย โดยถูกทางกล่าวคือ การนึก การน้อมนึก 

การผูกใจ การใฝ่ใจ การทำาไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่า

เป็นอนัตตาหรือโดยสัจจานุโลมิกญาณ

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการบรรลุธรรมของ

พุทธสาวกและพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบรรลุธรรมของ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 

คือ พระอัญญาโกณฑัญญเถระและพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เนื่องจาก ทั้งสองท่านเป็นปฐมพระภิกษุและปฐม

พระภิกษุณีผู้บรรลุธรรม โดยศึกษาประวัติความเป็นมาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการนำาสู่ไปสู่การบรรลุธรรม 

ซึ่งจะทำาให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมของพุทธสาวก-พุทธสาวิกาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักธรรมที่นำาไปสู่การบรรลุธรรม

 ๒. เพือ่ศกึษาประวติัและการบรรลธุรรมของพระอญัญาโกณฑญัญเถระและพระมหาปชาบดโีคตมเีถรี

 ๓. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามหลักธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระและพระ

มหาปชาบดีโคตมีเถรี

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 “การศึกษาเชงิวิเคราะหก์ารบรรลธุรรมของพระอญัญาโกณฑญัญเถระกบัพระมหาปชาบดโีคตมีเถร”ี

ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้

 ๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อกำาหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  ๑.๑ เอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกและอรรถกถา

๘๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑.
๘๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕–๑๗/๑๘.

๑๑๓
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  ๑.๒ เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่

เกี่ยวข้อง

 ๒. คน้คว้า รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัหลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ชวีประวตัิ

ของพระอัญญาโกณฑัญญะกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า และบทบาทของพระอัญ

ญาโกณฑญัญะกบัพระมหาปชาบดโีคตมีเถรใีนการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาจากพระไตรปฎิก อรรถกถา และตำารา

ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๓. ศึกษาข้อมูล ถอดความ และวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่กำาหนดดังนี้

  ๓.๑ ชีวประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

  ๓.๒ ความสมัพนัธข์องพระอญัญาโกณฑญัญะและพระมหาปชาบดีโคตรมเีถร ีทีม่ตีอ่พระพทุธเจา้

  ๓.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอัญญาโกณฑัญญะกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

 ๔. เรียบเรียงข้อมูลและนำาเสนอผลการวิจัยเป็นข้อความเชิงพรรณนา

๔. ผลการวิจัย
 ๑. แนวคิดและหลักธรรมที่นำาไปสู่การบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระมหา

ปชาบดีโคตมีเถรี

 ผูว้จิยัมแีนวคดิเกีย่วกบัหลกัธรรมทีน่ำาไปสูก่ารบรรลธุรรมของพระอญัญาโกณฑญัญเถระกบัพระมหา

ปชาบดีโคตมีเถรี ดังนี้

 การบรรลุธรรมจักเกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ท่ีมีอวัยวะสมบูรณ์ท้ังกายและใจ

มีอวัยวะครบ ๓๒ ประการ มีความศรัทธา มีจิตแห่งเป็นผู้ให้ ได้ส่ังสมทานบารมี ซึ่งอยู่ในฐานบารมี ๑๐ ทัศ 

สำารวมในอายตนะ มีความเพียรแห่งตน คือ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียร

สร้างกศุลใหเ้กดิขึน้ในตน และเพยีรรกัษากศุลทีเ่กดิขึน้และไมใ่หเ้สือ่มไป ซึง่หลกัธรรมนีอ้ยูใ่นหวัขอ้สมัมปัปธาน 

๔ ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องน้อมนำาหลักธรรมแห่ง อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗ ซ่ึงเป็นหลักธรรมในโพธิปักขิย

ธรรม ๓๗ มาปฏิบัติในตนด้วยความโยนิโสมนสิการและต้องเป็นสมณเพศจึงสามารถที่จะบรรลุธรรมจนถึงขั้น

พระอรหันต์ขีณาสพได้ 

 การบรรลุธรรมจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าหากไม่มีองค์ความรู้ในหลักธรรม ซึ่งเป็นองค์ธรรมแห่งการ

ตรสัรู ้เปน็ไปเพือ่ความพน้ทกุข ์เพือ่ความหลดุพน้ เปน็ไปเพือ่ดบักเิกส ออกจากกองทกุขแ์ละตอ้งเปน็ผู้ทีม่ใีจเปน็

หนึ่ง มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน มีจิตที่ตั้งมั่น เหนือสิ่งอื่นใด 

 ๒ ประวัติและการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระและพระมหาปชาบดี โคตมีเถรี 

 การที่ท่านได้ฟังธรรมในเรื่อง ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตำาหนิหนทางปฏิบัติอันไร้

ประโยชน์ ๒ ทาง ที่บรรพชิตไม่ควรเสพ ทางแรก คือ กามสุขัลลิกานุโยค ทำาให้เข้าใจได้ว่าการที่จะพ้นทุกข์ได้นั้น 

ผู้นั้นต้องไม่ยึดติดอยู่กับความต้องการ และความอยากที่เกินพอ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงลดอัตตาของตนเอง

ลงได้ เมื่อได้ฟังทางที่สอง คือ อัตตกิลมถานุโยค ทำาให้เกิดความเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ตนเองกระทำาอยู่นั้น เช่น การ

ทรมานตนเองอย่างเกินพอดี ไม่ใช่หนทางท่ีจะพ้นทุกข์ไปได้ แต่กลับจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับตนเองท้ัง

ทางร่างกายและจติใจของเองมยีิง่ขึน้ พระอญัญาโกณฑญัญะเมือ่ไดฟ้งัดงันัน้ ทำาใหเ้กดิปญัญาในการคิดพจิารณา

ถึงสิ่งนั้น ขณะเดียวกันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบ “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ การปฏิบัติ
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แบบทางสายกลาง ทำาให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรม คือ การเข้าใจหลักธรรมคำาสอนอย่างแจ่มแจ้ง ทำาให้ละสังโยชน์ 

๓ เบื้องตำ่า ลงได้คือ สักกายทิฎฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 

 สักกายทิฎฐิ หมายถึง มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นถือมั่นถือตัวตน พระอัญ

ญาโกณฑัญญะได้พิจารณาว่า สิ่งที่เป็นรูปกายของตนนั้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างแท้จริง ทำาให้ไม่ยึดติดอยู่กับการ

ทรมานร่างกาย ไม่ยึดติดอยู่กับความเป็นพราหมณ์ 

 วิจิกิจฉา หมายถึง มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอัญ

ญาโกณฑัญญะ มีความเชื่อที่มั่นคงว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกของโลก 

อยา่งแนน่อนดไูดจ้ากการทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะตามไปศกึษากบัพระสมัมาสมัพทุธเจา้เมือ่ครัง้ทีพ่ระองคอ์อก

ผนวช และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธแสดงธรรมให้ฟังก็ละความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจลงได้

 สีลัพพตปรามาส หมายถึง ความถือมั่นศีลพรต โดยสักว่าทำาตามๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะ

บริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร หรือนำาศีลและวัตรไปใช้เพ่ือเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อเป็นปัจจัยแก่การส้ิน

กิเลส เช่น การถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าคนอื่น การถือศีลเพราะอยากได้ลาภสักการะเป็นต้น ซึ่งรวมถึงความเชื่อ

ถือในพิธีกรรมที่งมงายด้วย

 พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นแล้วว่า การทรมานตนเองนั้น มันเป็นการสร้างทุกข์ให้เกิดแก่ตนเอง

มากกว่า จึงทำาให้เปลี่ยนไปหาเส้นทางอื่นในการท่ีจะทำาให้หลุดพ้นได้โดยการพิจารณาด้วยสติปัญญา ไม่ได้เช่ือ

ตามๆ กันมาเท่านั้น

 เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะ ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 

ซึ่งการบวชทำาให้ท่านมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง หลังจากน้ันก็ศึกษา พระธรรมกับพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าและได้สดับฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาในเรื่อง อนันตลักขณสูตร 

 พระอญัญาโกณฑญัญะไดส้ดบัฟงัธรรมครัง้ถัดมา ทำาใหท้า่นเกดิปญัญาเนือ่งจากทา่นไดบ้รรลุขัน้พระ

โสดาบันแล้ว ดังนั้นการฟังธรรมครั้งต่อมาจึงฟังด้วยความมีสติ ปัญญา และสมาธิ ทำาให้ท่านสามารถไตร่ตรอง

ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตา

ตัวตน ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ไม่ควรที่จะ

เห็นโดยสำาคัญด้วย ตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า นั่นเป็นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา 

 พระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมนั้นแล้ว ทำาให้ท่านเห็นว่า การยึดติดอยู่กับตัวตนน้ันเป็นส่ิงที่ไม่ถูก

ต้อง และเป็นทุกข์นั้น ก็ทำาให้ความยึดติดความอยากต่างๆ เบาบางลงทำาให้ท่านบรรลุธรรมในระดับพระสกทา

คามี เม่ือฟังธรรมต่อไปก็ทำาให้ท่านไม่ยึดติดอยู่กับการมีความสุขในการได้ปฏิบัติธรรมทำาให้ท่านบรรลุธรรมใน

ระดับพระอนาคามี และเม่ือฟังจนจบพระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้รู้ว่าการยึดความสุขในการทำาฌานนั้นเป็นส่ิง

ที่ไม่ถูกต้อง การหลงเพลินกับอารมณ์ที่เป็นสุขในการเข้าฌานนั้นไม่ถูกต้อง การไม่สำาคัญตนเองว่าเป็นผู้ที่เหนือ

กว่าผู้อื่น และเข้าใจถึงหลักของธรรมชาติที่แท้จริง จึงทำาให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระอริยะพร้อม

กับพระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง ๔ พร้อมกัน

ประวัติและการบรรลุธรรมของพระพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
 ก่อนท่ีพระมหาปชาบดีโคตมีจะบรรลุธรรมนั้น ท่านสั่งสมบุญบารมีมาในอดีตชาติก่อนเช่นเดียวกับ

พระอัญญาโกณฑัญญะเช่นเดียวกัน โดยถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตะและภิกษุสงฆ์ตลอด ๗ วัน และ
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ตัง้จติของใหไ้ดเ้ปน็พระมาตจุฉาของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าซึง่การส่ังสมบญุบารมีดงักล่าวสอดคล้องกบัหลักธรรม

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ประกอบด้วย หลักธรรม ๖ หมวดย่อยคือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท 

๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ ถือเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่พระมหาปชาบดีโคตมีถือปฏิบัติ ก่อนบรรลุธรรม 

๔ ระดับ

 ๓ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามหลักธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระและ

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี มีดังนี้ 

 กระบวนการบรรลธุรรมของพระอญัญาโกณทญัญะและพระมหาประชาบดเีถรทีา่นท้ังสอง การบรรลุ

โสดาบนั ทา่นทัง้สองมคีวามศรทัธาและถวายมหาทานแกพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกตดิตอ่กนั ๗ วนั (สมัมปัปธาน) 

กอรปดว้ยความเพยีรพยายามในการประพฤตปิฏบิตั ิ(อทิธบิาท ๔) เพยีรส่ังสมบญุบารม ี(อนิทรยี ์๕) บำาเพญ็ดว้ย

การ ทรมานร่างกายเป็นเวลาหลายปี (พระอัญญาโกณทัญญะ) เพียรพยายามปฏิบัติให้พ้นทุกข์ (อิทธิบาท ๔) 

เพียรสั่งสมบุญบารมี (อินทรีย์ ๕) ขณะบรรลุโสดาบัน พระอัญญาโกณทัญญะ ฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตร (ไม่ยึด

ตดิกบัความตอ้งการและความอยากทีเ่กนิพอด)ี ฟงัธรรมอัตตกลิมถานโุยค (เขา้ใจวา่การทรมานตนทีท่ำาอยูห่ลาย

ปีเป็นการเกินพอดี ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์) พระพุทธเจ้าชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทา (มรรค ๘) ขณะกำาลังฟัง

สามารถละสังโยชน์ ๓ : สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส พระมหาประชาบดีเถรีฟังธรรมเข้าใจว่าสังขาร

ไม่เที่ยง (กฎไตรลักษณ์) เข้าใจว่าไม่ควรยึดติดในสังขาร ไม่เกิดความลังเลสงสัย ขั้นสกิทาคามี พระอัญญาโกณ

ทัญญะบวชเป็นพระภิกษุ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เรื่องอนัตตลักขณสูตร ฟังด้วย สติ สมาธิ ปัญญา พิจารณา

ไตร่ตรอง ขันธ์ ๕ ว่าไม่เที่ยง (เห็นกฎไตรลักษณ์) การยึดติดความอยากต่างๆ เบาบางลง พระมหาประชาบดีเถรี

บวชเปน็พระภกิษณุฟัีงธรรมและพจิารณาไตรต่รองวา่ความอยากม ีอยากได ้อยากเปน็ ไมใ่ช่ทางแห่งการพน้ทกุข ์

ทำาใหภ้วตณัหา วภิวตณัหาเบาบางลง การบรรลธุรรมขัน้อนาคาม ีฟงัธรรมตอ่ไปทำาใหไ้มย่ดึตดิกับการมคีวามสขุ

ในการปฏบิติัธรรม เมือ่ฟงัธรรมและพจิารณาธรรมข้ันตอ่ไป ทำาใหล้ดไดซ้ึง่กเิลส ราคะ และสิง่ทีม่ากระทบใจทำาให้

เกิดการวางเฉย การบรรลุพระอรหันต์ เข้าใจว่าการหลงเพลินกับอารมณ์สุขในฌานไม่ถูก (ไม่ติดสุขในฌาน) ไม่

สำาคัญตนว่าเหนือกว่าผู้อื่น พิจารณาธรรม ๘ ข้อ ไม่สำาคัญตนว่าตัวเองเป็นใคร

๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “แนวคิดและหลักพุทธธรรมที่นำาไปสู่การบรรลุธรรมของพระอัญญา

โกณฑัญญะและพระมหาปชาบดีโคตมี” ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับการบรรลุธรรมของ

พระอัญญาโกณฑัญญะและพระโคตมีเถรี ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระอัญญาโกณฑัญญะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  (๑) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้าง “องค์ปัญญา” เพื่อนำาไปสู่การบรรลุธรรมของพระอัญญา

โกณฑัญญะและพระโคตมีเถรี

   (๑.๑) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวคิดที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพด้วย

การสร้าง “องค์ปัญญา”
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   (๑.๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอยู่ในโลกอย่างไม่มีทุกข์ ด้วยความเข้าใจที่ว่า “ทุกข์ทั้ง

ปวงล้วนเกิดจากการยืดถือ” 

   (๑.๓) ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ “การแกต้น้เหตขุองทกุขท์ัง้ปวง” ดว้ยการ “หมดการยดึถอื”

   (๑.๔) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

อันสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา คือ “นิพพาน” 

  (๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลชั้นสูงเป็นพระอรหันต์

   (๒.๑) ไม่หลงเพลินกับอารมณ์สุขในฌานว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

   (๒.๒) ไม่ติดสุขในฌาน

   (๒.๓) ไม่สำาคัญตนว่าเหนือกว่าผู้อื่น

  (๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมที่สามารถนำาไปใช้ ประโยชน์ได้

   (๓.๑) การบรรลธุรรมไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยๆตอ้งอาศยักำาลงัใจทีเ่ดด็เดีย่วและเข้มแข็งในการปฏบิตัิ

   (๓.๒) ขณะที่กำาลังปฏิบัติแม้จะมีอุปสรรคมาขวากหนาม ขวางกั้น ต้องอดทนไม่ท้อถอย

   (๓.๓) ต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเพื่อที่จะมุ่งไปยังเป้าหมายที่สุด แห่งธรรม

   (๓.๔) ต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็น เดิมพัน

   (๓.๕) ขอให้ทุกท่านอย่าได้ประมาท หมั่นปฏิบัติธรรมทำาจิตให้ใสบริสุทธิ์ ผ่องใสให้เข้าถึง

นิพพาน

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำาวิจัย

 การที่บุคคลจะบรรลุธรรมได้จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

  (๑) การสั่งสมบุญบารมีมาแต่อดีต

  (๒) การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงชีวิตปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรม

  (๓) การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าใกล้การบรรลุธรรมหรือการบรรลุธรรม

  (๔) การมกีลัยาณมติรทีด่ทีีจ่ะคอยชีแ้นะแนวทางเพือ่กอ่ใหเ้กดิการสรา้งบญุบารมแีละส่งผลให้

บรรลุธรรมต่อไป

  (๕) ขอ้เสนอแนะสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการปฏบิตัเิพือ่การบรรลธุรรม มขีอ้ควรปฏิบตัทิีต่อ้งกระทำาไป

พร้อมๆ กันหลายประการ ดังนี้

   (๕.๑) ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศไว้

อย่างถ่องแท้

   (๕.๒) ลงมือปฏิบัติพร้อมกับศึกษาหาความรู้

   (๕.๓) จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า หลักธรรม “โพธิปักขิย ธรรม ๓๗” เป็น

หลักธรรมที่สามารถทำาให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมในระดับพระอรหันต์ได้

    (๕.๓.๑) ศึกษาองค์ความรู้/พร้อมกับการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา

     • การปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เกิดฌาน

     • การปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้เกิดญาณ

     • ปฏิบัติด้วยความเพียรและประจำาสมำ่าเสมอ

     • แนวทางการปฏิบัติ ตรงกับจริตของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล

๑๑๗



118 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลำาดับการที่จะบรรลุธรรมได้ ดังนี้

แผนภาพที่ ๕.๑ แสดงลำาดับการบรรลุธรรม

      

 งานวิจัยในครั้งนี้ ได้ลำาดับขั้นตอนที่จะบรรลุธรรม ซึ่งเกิดจากขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. ขัน้ของการเรยีนรู ้หรอื ทีเ่รยีกวา่ “ปรยิตั”ิ หลงัจากทีผู่ป้ฏบิตัไิดเ้ขา้สู ่ขัน้ตอนของการเรยีนรูแ้ลว้ 

ผู้ปฏิบัติจะมีองค์ความรู้เกิดขึ้น 

 ๒. ข้ันต่อมาเม่ือผู้ปฏิบัติมี “องค์ความรู้” เกิดขึ้นจากการเข้าสู่การเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติก็เข้ามาสู่ในขั้น

ตอนของการปฏิบัติ โดยท่ีเม่ือผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้ว เม่ือเกิดสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติควรนำา

เอาสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นๆ มาวิเคราะห์ วิจัย ไตร่ตรอง ตามหลักธรรมแห่งองค์ความรู้นั้นๆ เช่น สภาวะแห่งทุกข์

นัน้ กไ็มเ่ทีย่ง ทุกอยา่งเกดิขึน้และยอ่มดบัไปเปน็ธรรมดา หากผูป้ฏบิตัเิขา้ใจในหลกัธรรมและเขา้ใจในสภาวธรรม

ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติก็จะสามารถผ่านพ้นจากขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นๆ ไปได้ด้วยความเข้าใจ และจะ

เกิดปัสสัทธิ เกิดปิติ เกิดความตั้งมั่น เกิดสมาธิ เกิดองค์ปัญญา และ สามารถวางทุกอย่างลงได้ ไม่ยึดติดสิ่งนั้นๆ 

วางลงด้วยใจที่เป็นอุเบกขา เบา สบาย 

 ๓. เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถผ่านพ้นและเข้าใจในองค์ธรรมและสามารถเข้าใจสภาวธรรมที่เกิดกับตนเอง

ขณะที่ปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเกิดผลแห่งความเป็น “วิมุตติ” คือ ความหลุดพ้นในชั่วขณะ

นั้น และสามารถเข้าสู่ “พระนิพพาน” ได้ในที่สุด

 ผูว้จิยัเสรมิขอ้เสนอแนะในสิง่ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิเพือ่ทีจ่ะทำาใหผู้ป้ฏบิตัจิะสำาเรจ็หรอืสามารถทีจ่ะบรรลุ

ธรรมได้เร็วหรือช้านั้น ยังมีเรื่องของ “การสั่งสมบุญบารมีมาแต่เก่าก่อนด้วย” ซึ่งจะส่งผลให้การบรรลุธรรมนั้น 

ได้เร็วหรือช้าในชาติภพปัจจุบัน ส่วนในชาติปัจจุบันนั้นได้สั่งสมบุญบารมีให้มีมากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนกับในอดีต รวม

ทัง้การมกีลัยาณมติรทีด่จีะสง่เสรมิในการบรรลธุรรมดว้ยสว่นหนึง่ และถงึแมใ้นชาตปิจัจบุนัผูป้ฏบิตัยิงัไมส่ามารถ

บรรลุธรรมได้ ต้องการตั้งจิตอธิฐานไว้เสมอว่า “นิพพานปัจจโย โหตุ” ขอให้ได้บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันหรือใน

ชาติต่อไปๆ 

 ผู้วิจัยเสนอแนวความคิดเก่ียวกับความต่างในเรื่องเพศ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงของความเป็น

มนษุยป์ถุชุนคนธรรมดา ผูวิ้จยัขอเปรยีบความตา่งของเพศเสมอืนภาชนะทีใ่สน่ำา้ อาทเิชน่ เพศชายเปรยีบให้เปน็

ดัง่ขวดนำา้ เพศหญงิเปรยีบใหเ้ปน็ดัง่แกว้นำา้ และสภาวะจติของทัง้เพศชายและเพศหญงิเปรยีบใหเ้ปน็ดัง่นำา้ทีใ่ส่ลง

ไปในภาชนะทัง้สอง เมือ่เราบรรจนุำา้ลงในขวด รปูร่างของนำา้กจ็ะเปน็ไปตามรปูทรงของภาชนะทีบ่รรจ ุเมือ่บรรจุ

นำา้ลงไปในแกว้ รูปทรงของนำา้กจ็ะออกมาเปน็รปูทรงแกว้นำา้ ถ้าเราบรรจนุำา้ดืม่ทีใ่สสะอาดลงไปในภาชนะทัง้สอง 

คณุสมบตัขิองนำา้ในภาชนะทัง้สองกม็คีณุสมบตัเิดยีวกนั คอื นำา้สะอาด บรสุิทธิ ์แต่ถา้นำา้ทีถ่กูบรรจุมคีวามตา่งกนั 

เช่น นำ้าที่บรรจุในขวดเป็นนำ้าบริสุทธิ์ สะอาด ดื่มได้ แต่นำ้าที่บรรจุลงในแก้ว เป็นนำ้าที่ขุ่น มีตะกอน มีสิ่งสกปรก

เจือปน ไม่สามารถดื่มได้ คุณสมบัติของนำ้าที่บรรจุในภาชนะทั้งสองจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปทรงสัณฐาน 

และคณุสมบตัขิองนำา้ทีอ่ยูใ่นภาชนะนัน้ๆ ฉนัใดก็ฉนันัน้ ในมุมมองของการบรรลุธรรม ผู้วจัิยมคีวามคิดวา่ ทัง้เพศ

ชายและเพศหญิงก็เปรียบเสมือนภาชนะที่ใส่นำ้า การเรียนรู้ หลักธรรมคำาสอน การปฏิบัติ รวมทั้งโอกาส บริบท 

ต่างๆ ของผู้ปฏิบัติ เปรียบเสมือนนำ้าที่ถูกบรรจุลงไป ดั่งนั้น ผลแห่งการปฏิบัติหรือปฏิเวธของผู้ปฏิบัติแต่ละคน

จะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามและคุณณธรรมภายในจิตใจ 

 ปริยัติ ปฏิบัติ  ปฏิเวธ

๑๑๘
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การศึกษาแนวทางการนำาอิทธิบาท ๔ มาใช้กับการเล่นกีฬากอล์ฟ
 A STUDY OF GUIDELINES FOUR PATHS (IDDHIPĀDA)

AND PLAYING GOLF 
        

นายนะโม สุขปราณ ี*

   

บทคัดย่อ

 การศึกษาแนวทางการนำาอิทธิบาท ๔ มาใช้กับการเล่นกีฬากอล์ฟ ความมุ่งหมายของการวิจัยมี ๓ 

ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาวิธีการเล่นกีฬากอล์ฟ (๒) เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) 

เพื่อประยุกต์การนำาหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการเล่นกีฬากอล์ฟ ผลการศึกษาพบว่า 

 กอล์ฟ คือกีฬาหรือเกมประเภทบอลชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นใช้ไม้หลายชนิดตีลูกบอลให้ลงหลุม จากกฎ

ของกอล์ฟ ระบุว่า "กีฬากอล์ฟประกอบด้วยการเล่นลูกใดลูกหนึ่งด้วยไม้กอล์ฟจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมโดยการ

สโตรคหนึง่ครัง้หรือหลายครัง้ต่อเนือ่งกนัตามกฎขอ้บงัคบั กอลฟ์เปน็หนึง่ในกีฬาประเภทบอลเพยีงไมก่ีช่นดิทีไ่ม่มี

อาณาเขตการเล่นที่แน่นอน ต้นกำาเนิดของกอล์ฟนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ระหว่างเนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ 

และจีน โดยมีการเล่นกอล์ฟมาแล้วอย่างน้อยห้าศตวรรษในหมู่เกาะ บริเตน

 หลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท หลักอิทธิบาท ๔ มีข้อธรรม ๔ ข้อ ประกอบด้วยฉันทะ 

คือความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุ่งไป อุทิศตัว อุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำา ความมีใจจดจ่อ และ

วิมังสา คือ การใช้ปัญญาในการไตร่ตรองพิจารณา ลักษณะของอิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่มีความสัมพันธ์และมี

ผลต่อกัน กล่าวคือ มีความพอใจนำาไปสู่ความเพียร และทุ่มเทในการทำา ตลอดจนมีปัญญาในการแก้ไขปรับปรุง

งานนั้น ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ ประกอบไปด้วย (๑) ประโยชน์ของฉันทะคือเป็นข้าศึกกับความเบ่ือหน่าย

ทำาใหไ้มเ่บือ่งานไมท่อ้แท ้(๒) ประโยชนข์องวริยิะคอืกำาจดัความเกยีจครา้นทำาใหง้านตอ่เนือ่งถา้ขาดวริยิะจะเปน็

คนอ่อนแอหนีที่ยากไปหาแต่ที่ง่ายทำาอะไรไม่สำาเร็จ (๓) ประโยชน์ของจิตตะคือทำาให้ทราบความเป็นไปของงาน

อยู่เสมอเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที (๔) ประโยชน์ของวิมังสาคือช่วยให้ทำางานไม่ผิดพลาด

และทำาให้มองเห็นลู่ทางที่จะทำางานให้ได้ผลดี

 วิธีการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการเล่นกอล์ฟ หลักฉันทะ ความพอใจ รักใคร่ในสิ่งนั้น เมื่อ

เราเลน่กอลฟ์ เราควรพอใจในเพราะความพอใจจะทำาไหเ้รามกีำาลงัรูส้กึรกัและไมเ่บือ่หนา่ยในการเลน่ หลกัวริยิะ 

ความเพียร ความเพียรในที่นี้หมายถึง ความเพียรในการรู้จักสังเกตข้อบกพร่องของตนเอง หากเราคิดว่าเราทำา

ไม่ค่อยดีพยายามอย่าท้อให้กำาลังใจตนเองพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ และควรมีความเพียรรักษามาตรฐานฝีมือตนเองไม่

ไห้ตกตำ่าไปกว่ามาตรฐานที่ตนเองมีอยู่ จิตตะ การมีจิตฝักใฝ่ในส่ิงน้ัน ผู้เล่นกีฬาเม่ือมาถึงจุดน้ีควรมีจิตที่ฝักใฝ่

ในการฝึกฝน หากเรารักกีฬากอล์ฟอย่างแท้จริงเราก็ควรฝึกฝนซ้อมอยู่เสมอ วิมังสา หมั่นพิจารณาเหตุผลในสิ่ง

นั้น ผู้เล่นควรหาข้อผิดพลาดในการเล่นกอล์ฟ หาจุดเด่น จุดด้อยทั้งการเล่นและสภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ถึง

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
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อิทธิพลด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเล่นกอล์ฟ หากเราสามารถนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ได้เช่นนี้ก็จะเป็น

แนวทางการพัฒนาการเล่นกอล์ฟอีกมิติหนึ่งซึ่งจะทำาให้ผู้เล่นสามารถประสบความสำาเร็จได้

คำาสำาคัญ: อิทธิบาท ๔, การเล่นกีฬากอล์ฟ

 

Abstracts

 The study used four baht bringing prosperity to play golf. The aim of the research 

are three reasons: (1) to learn how to play golf (2) to study the influence of Buddhism THB 

4(3) to four baht to influence mainstream adoption application used to play golf. The study 

indicated that

 Golf is a sport or a game of bingo. The player uses a different type of wood to hit a 

ball into the hole. The rules of golf state that "golf consists of playing a ball with a club from 

the teeing ground into the hole by a stroke once or several times in succession regulations. 

Golf is a sport a few species that are not playing a certain territory. The origin of golf is still 

being argued. The Netherlands, Scotland and China has played golf for at least five centuries 

in Britain.

 THB 4 major influence on Theravada Buddhism has four major achievement baht 

fair consists of four joint proxy is satisfied is persistence, perseverance Chittagong idea is fo-

cused, dedicated, devoted to the mind what to do. Immersion and the scrutiny is the use of 

intelligence in the contemplative. The appearance of prosperity 4 baht a moral relationship 

and affect each other is satisfied leads to perseverance. And dedication in making It is wise to 

revise it. The benefits of guilds THB 4 consists of (1) the benefits of proxy is an enemy of bore-

dom, not tired, not discouraged, (2) the benefits of persistence is to get rid of laziness makes 

continuous lack of persistence is a weakness that debt. hard to find, but easy to do without 

success (3) the benefits of Chittagong was made aware of the possibility of a job is always a 

problem to resolve incidents in a timely manner (4) of the scrutiny is to allow work without 

error and makes to see opportunities to work for a good result.

 Application of the method used to influence Baht four major golf proxy satisfied 

loved it. When we play golf, we should be happy because we're happy to do the feelings of 

love and not get tired of playing the persistence, perseverance, perseverance in this means. 

Perseverance in knowing that their own shortcomings. If we think we made a good effort to 

encourage not discourage their development over time and should have attained the standard 

treatment craft their own harshest downturn than the standard self-contained Chittagong to 

concentrate on spiritual things. At this point, the sport should have the mental discipline to 
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concentrate. If we truly love golf, we should practice session is always persistent scrutiny, the 

reason for it. Players should find errors in the game of golf for players of all strengths and 

weaknesses and the environment. Analyze the influence of different aspects that affect the 

game of golf. If we can bring the richness THB 4 applications as this will guide the development 

of golf, another dimension, which allows players to succeed.

Keywords: Four Iddhipada, Playing Golf

๑. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
 อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมสำาคัญหลักธรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถนำาพาผู้ปฏิบัติไปสู่

ความสำาเร็จในทุกๆ กิจกรรมของมนุษยชาติ ทุกๆ ชาติ ทุกๆ ศาสนา หรือทุกๆ กลุ่มความเชื่อ โดยไม่เป็นปัญหา

หรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติทางศาสนาหรือความเชื่อของชนชาตินั้นๆ แต่อย่างใด คำาว่า อิทธิบาท แปลว่า บาท

ฐานแห่งความสำาเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำาเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำาเร็จใน

สิ่งใด ต้องทำาตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำาแนกไว้เป็น ๔ คือ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่ง

นั้น, วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น, จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น, วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล

ของสิ่งนั้น๘๕

 อิทธิบาท ๔ ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก 

เล่มที่ ๒ วิภังคปกรณ์ หัวข้อที่ ๕๐๗ - ๕๐๘, พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย 

มหาวารวรรค เป็นต้น

 เนื้อความโดยย่อของอิทธิบาท ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก บางตอน เช่น ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่อง

กัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน ฉันทะ คือ ความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา 

ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำาลังใจ อันแรก ที่ทำาให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง 

การการะทำาที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำาเร็จ คำานี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ 

เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทำาสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ 

นัน้ใหเ้ดน่ชดั อยูใ่นใจเสมอ คำานี ้รวมความหมาย ของคำาวา่ สมาธ ิอยูด่ว้ยอยา่งเตม็ที ่วมิงัสา หมายถงึความสอด

ส่องใน เหตุและผล แห่งความสำาเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำานี้ รวมความหมาย ของ

คำาว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ ๘๖

  ความสำาคัญกอล์ฟ (Golf) คือ กีฬาหรือเกมประเภทบอลชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นใช้ไม้หลายชนิดตีลูกบอล

ให้ลงหลุม จากกฎของกอล์ฟ ระบุว่า "กีฬากอล์ฟประกอบด้วยการเล่นลูกใดลูกหนึ่งด้วยไม้กอล์ฟจากแท่นตั้งที

ไปลงหลมุโดยการสโตรคหนึง่ครัง้หรือหลายครัง้ตอ่เนือ่งกนัตามกฎขอ้บงัคบั" กอลฟ์เปน็หนึง่ในกฬีาประเภทบอล

๘๕ พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๓๘), หน้า ๘๔๒.
๘๖ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ รวมเล่ม ๓ ภาค คร้ังท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ: 

 สำานักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖๐ – ๒๓๑.
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เพยีงไมก่ีช่นิดทีไ่มม่อีาณาเขตการเลน่ทีแ่นน่อน (สนามกอลฟ์แตล่ะแหง่สามารถมรีปูร่างและขนาดตา่งกัน) กฬีา

กอล์ฟมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทำาให้มีจำานวนนักกอล์ฟนับร้อยล้านคนทั่วโลก 

สนามกอลฟ์กม็กีารกอ่สรา้งเพิม่มากขึน้เปน็จำานวนมากเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของนกักอล์ฟ และอาชพี

นักกอล์ฟอาชีพซ่ึงสามารถทำารายได้และชื่อเสียงให้กับตัวของนักกอล์ฟเอง จนเป็นเป้าหมายให้กับนักกอล์ฟรุ่น

ใหม่ๆ  จำานวนมาก ทีพ่ยายามขึน้ไปยนือยู ่ณ จดุนัน้ใหไ้ด ้อกีทัง้อตุสาหกรรมของกฬีากอลฟ์กเ็ตบิโตอยา่งรวดเรว็ 

มเีมด็เงนิมหาศาลทีห่มนุเวยีนอยูใ่นโลกของกฬีากอลฟ์ อกีทัง้กฬีากอลฟ์เปน็กฬีาทีม่คีวามทา้ทายสงู ทัง้ทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ

 ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ มีการกล่าวถึงกีฬากอล์ฟในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๑๘๔๐ เป็นครั้ง

แรกในเนเธอรแ์ลนดใ์นเมอืงทีช่ือ่วา่ Loenen aan de Vech โดยชาวดตัช์เล่นเกมดว้ยไมแ้ละลูกบอลหนงั โดยผู้ที่

ตลีกูบอลลงในเป้าหมายทีอ่ยูห่า่งออกไปหลายรอ้ยเมตรดว้ยจำานวนครัง้การตนีอ้ยทีส่ดุ เปน็ผู้ชนะ ชาวสกอตแลนด์

ถือว่ากีฬากอล์ฟเป็นการคิดค้นของสกอตแลนด์ โดยเชื่อว่ามีการกล่าวถึงในกฎหมายสองฉบับในพุทธศตวรรษที่ 

๒๐ ซึ่งมีการห้ามเล่นกีฬาที่เรียกว่า "gowf" อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเชื่อว่าเป็นการกล่าวถึงกีฬาซึ่งมีลักษณะ

เป็นกีฬาประเภททีมบนสนาม ใกล้เคียงกับฮอกกี้มากกว่า โดยกล่าวว่ากีฬาที่ใช้ไม้กอล์ฟตีลูกบอลให้ลงหลุมนั้น

มกีารเลน่ในพทุธศตวรรษที ่๒๒ ในเนเธอรแ์ลนด์มากกวา่สกอตแลนด ์สนามกอลฟ์ทีเ่กา่ทีส่ดุทีม่กีารเลน่อยา่งตอ่

เนือ่งคือสนามกอล์ฟใน Musselburgh ในสกอตแลนด ์โดยมหีลกัฐานวา่มกีารเลน่กฬีากอล์ฟทีส่นามแห่งนีต้ัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๒๑๕ แม้ว่าจะมีการกล่าวกันว่าสมเด็จพระราชินีแมรีแห่งสกอตแลนด์ทรงเล่นกอล์ฟที่สนามแห่งนี้ในปี 

พ.ศ. ๒๑๑๐

 กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่นิยมเล่นมากในโซนทวีปยุโรปเช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน และ

เยอรมัน ในทวีปอเมริกาเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและอัฟริกาใต้ และทวีปเอเชีย ก็นิยมในบรูไน ไทย มาเลเซีย 

อนิโดนเีซีย ญีปุ่น่ เกาหล ีและจนี ดงัจะเหน็ไดว้า่มกีารจดัการแขง่ขันกฬีากอลฟ์ระดบัอาชพีระหวา่งทมีของอเมรกิา

และยุโรป ส่วนในเอเซียนั้นก็จะมีนักกีฬากอล์ฟจากประเทศเกาหลี จีน ญีปุ่น อินโดนีเซียและไทยได้สิทธิเข้าร่วม

ในการแข่งขัน ประเทศไทยเองนั้นก็ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟเอเซียนทัวร์อยู่บ่อยครั้ง และการจัดแข่งขันของ

สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยตลอดทั้งปี

 อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมสำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการประกอบกิจการงานทุกๆประเภทของ

มนุษยชาติ และสามารถนำาไปใช้ได้กับการกีฬาทุกประเภทเช่นกัน ฉะนั้นผู้วิจัยซ่ึงมีความสนใจในกีฬาประเภท

กอล์ฟและเป็นนักกีฬากอล์ฟ เพื่อเป็นแนวทางการเล่นกอล์ฟให้ประสบความสำาเร็จต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาวิธีการเล่นกีฬากอล์ฟ

  ๒. เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

  ๓. เพื่อประยุกต์การนำาหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการเล่นกีฬากอล์ฟ

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

  ๑. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

๑๒๓
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 ๒. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา

กอล์ฟ

 ๓. รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

 ๔. นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาแนวทางการนำาอิทธิบาท ๔ มาใช้กับการเล่นกีฬากอล์ฟ สรุปได้ดังนี้ กอล์ฟ คือกีฬา

หรอืเกมประเภทบอลชนดิหนึง่ ซึง่ผูเ้ลน่ใชไ้มห้ลายชนดิตลีกูบอลให้ลงหลมุ จากกฎของกอลฟ์ ระบวุา่ "กฬีากอลฟ์

ประกอบด้วยการเล่นลูกใดลูกหน่ึงด้วยไม้กอล์ฟจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมโดยการ สโตรคหนึ่งคร้ังหรือหลายครั้ง

ตอ่เนือ่งกนัตามกฎขอ้บงัคบั กอลฟ์เป็นหนึง่ในกฬีาประเภทบอลเพยีงไมก่ีช่นดิทีไ่มม่อีาณาเขตการเลน่ทีแ่นน่อน 

ต้นกำาเนิดของกอล์ฟนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ระหว่างเนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และจีน โดยมีการเล่นกอล์ฟ

มาแล้วอย่างน้อยห้าศตวรรษในหมู่เกาะบริเตน กอล์ฟในรูปแบบปัจจุบันได้มีการเล่นในสกอตแลนด์ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๒๑๕

 หลกัอิทธบิาท ๔ เปน็เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในขณะทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงแก่พระอานนท์ชีใ้หเ้หน็วา่ถ้า

พระองคเ์จริญอทิธบิาทแล้วจะมีพระชนมายยุนืนอกจากมาในมหาปรนิพิพานสตูร ตามหลักการและแนวคดิเกีย่ว

กับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปิณณาสก์ ไว้ว่า สาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิ

บาท ๔ ประการ สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ อภิญญาบารมีอยู่ ความหมายของ

หลกัอทิธบิาท ๔ เปน็หลกัธรรมทีท่ำาใหป้ระสบความสำาเรจ็เปน็บนัไดแหง่ความสขุและความสำาเรจ็ หลกัอทิธบิาท 

๔ ทีป่รากฏในพระไตรปฏิก หมายถงึ หลกัธรรมทีป่ฏิบตัเิพือ่เอาชนะปญัหา และอปุสรรคตา่งๆ เปน็หนทางนำาไป

สู่ความสำาเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมีข้อธรรม ๔ ข้อ ประกอบด้วยฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ 

คือ ความคิดมุ่งไป อุทิศตัว อุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำา ความมีใจจดจ่อ และวิมังสา คือ การใช้ปัญญาในการไตร่ตรอง

พิจารณา ลักษณะของอิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อกัน กล่าวคือ มีความพอใจนำาไปสู่

ความเพียร และทุ่มเทในการทำา ตลอดจนมีปัญญาในการแก้ไขปรับปรุงงานนั้น อิทธิบาท ๔ มีองค์ประกอบ ๔ 

ประการ คือ ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรประกอบสิ่งนั้น) จิตตะ (ความเอาใจฝักใฝ่) 

วิมังสา (การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล) ความสำาคัญของอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ และวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่

ช่วยให้บุคคลมีความรักในงานและมีความพากเพียร บากบั่น เพิ่มความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค 

ในการทำางานไดเ้ปน็อยา่งดโีดยมีจิตตะ และวมิงัสาเปน็หลกัปฏบิตัทิีช่ว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิานเอาใจใสใ่นงานและตรวจ

สอบการทำางานอยา่งตอ่เนือ่งจงึทำาใหง้านสำาเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ ประโยชนข์องอทิธบิาท ๔ ประกอบไปดว้ย 

(๑) ประโยชน์ของฉันทะ คือเป็นข้าศึกกับความเบื่อหน่ายทำาให้ไม่เบื่องาน ไม่ท้อแท้ (๒) ประโยชน์ของวิริยะ คือ 

กำาจดัความเกยีจคร้านทำาใหง้านตอ่เนือ่งถา้ขาดวริยิะ จะเปน็คนออ่นแอหนทีีย่ากไปหาแตท่ีง่า่ยทำาอะไรไมส่ำาเรจ็ 

(๓) ประโยชน์ของจิตตะ คือทำาให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทัน

ท่วงที (๔) ประโยชน์ของวิมังสา คือ ช่วยให้ทำางานไม่ผิดพลาดและทำาให้มองเห็นลู่ทางที่จะทำางานให้ได้ผลดี

อิทธิบาท ๔ นอกจากจะเป็นคุณธรรมที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในงานที่ทำาแล้ว อิทธิบาทยังเป็นอายุวัฒนธรรมคือ 

๑๒๔
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ธรรมเปน็เหตใุหค้นมอีายยุนืยาวอกีดว้ย ดงัทีม่พีทุธดำารสัรบัรองไวใ้นมหาปรนิพิพานสตูรวา่ “ยสสฺ กสสฺจ ิอานนทฺ

จตฺตาโร อิทฺธิปาทา” เป็นต้น แปลความว่า “อานนท์ อิทธิบาท ๔ บุคคลใดเจริญ ทำาให้มาก ทำาให้เป็นดุจยาน 

ทำาให้เป็นพื้นฐานตั้งไว้ อบรม เริ่มไว้ดีแล้ว บุคคลนั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดำารงชีวิตอยู่ตลอดกัปหรือเกินกว่ากัป” 

พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า การเจริญอิทธิบาททำาให้คนมีชีวิตอยู่ตลอดอายุกัป หมายถึงมีชีวิตอยู่ได้จนครบ

เกณฑ์อายุขัยประมาณได้ ๑๐๐ ปีหรือมากกว่านั้น

 การนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในท่าการยืน (Stance and Posture) ท่ายืนโดยการนำาหลัก

อทิธบิาท ๔ มาประยกุตไ์ดด้งันี ้ทา่ยนืกลา่วไดว้า่เปน็ทา่แรกในการเริม่เลน่กอลฟ์ หลกัอทิธิบาท ๔ เปน็หลกัสำาคญั

ทีจ่ะมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหน็ได้ชดัเจน วธิกีารประยกุตเ์ม่ือผู้เลน่อยูใ่นสนามกอล์ฟแล้ว เบ้ืองตน้ควรมหีลักฉนัทะ 

คือความพอใจ เป็นขั้นตอนปรับความรู้สึก การที่มีจิตใจดีทำาให้เราสร้างความมั่นใจในการเล่นกอล์ฟ คือพอใจ ใน

เรื่องสนาม หรือผู้ต่อสู้ปัญหาอาจจะมีไม่ถูกใจบางอย่าง ฉะนั้น ฉันทะจึงเป็นหลักในการปรับจิตใจให้สบายเวลา

เล่นจริงจะได้ไม่กดดันตนเอง ให้เราคิดว่า ถึงผลงานหรือแต้มจะออกมาอย่างไร เราก็จะพอใจและยอมรับในสิ่งที่

เกิดขึ้น วิริยะ คือความเพียร ท่ายืนเวลาเราลงสนามจริงการยืนจำาเป็นที่จะต้องขยับเพื่อให้เกิดความสมดุล เมื่อ

เกิดความสมดุลการตีลูกกอล์ฟก็จะไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน หากยืนไม่ดีโอกาสที่ลูกกอล์ฟจะลงหลุมก็เป็นไปได้

ยาก เราจึงควรมีวิริยะความเพียรปรับท่ายืนอยู่เสมอไม่ย่อท้อต่อความลำาบาก จิตตะ คือการเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งที่

เรากระทำาอยู่ ขณะที่กำาลังเข้าสู่ท่ายืนจิตใจเป็นเรื่องสำาคัญมาก ขณะยืนนั้นจิตใจไม่ควรซัดซ่านคิดเรื่องอื่น การ

ที่มีจิตใจที่ตั้งม่ันจะส่งผลต่อการยืนคือจะทำาให้เรายืนน่ิงและได้องศามากยิ่งขึ้น สุดท้ายคือวิมังสา คือการหมั่น

ตรติรองพจิารณาทา่ยนื เปน็กระบวนการตรวจสอบครัง้สุดทา้ยวา่ ทา่ยนืถูกหรอืไมแ่ละพรอ้มทีจ่ะไปสู่ทา่อืน่หรอื

ยงั หากเรามกีารตรวจสอบวา่พรอ้มแลว้กจ็ะทำาใหเ้รามคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้ โอกาสทีจ่ะยนืผดิพลาดนัน้กเ็ปน็ไป

ได้ยาก 

 การนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการลากไม้ (Takeaway) การลากไม้เป็นจังหวะที่ต่อเนื่อง

ส่งมาจากท่ายืน การลากไม้หากลากได้ฉากอย่างราบเรียบ ไม่กระชากก็จะทำาให้การตีลูกกอล์ฟมีเป้าหมายที่ไกล้

เคยีงชดัเจน ฉนัทะคอืความพอใจ ท่าลากไมเ้ปน็ทา่ทีส่่งตอ่มาจากทา่ยนื เราควรทำาความพอใจในสถานการณจ์รงิ

เราอาจจะยืนดีหรือไม่ดีก็ได้ ควรมีความพอใจในขณะลากไม้เพียงแค่คิดว่า ทำาไห้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ผลจะออก

มาอย่างไรก็ตามถือว่าเราทำาดีที่สุดแล้ว วิริยะความเพียร การลากไม้จะทำาโดยไม่มีความเพียรไม่ได้ การลากไม้

จำาเป็นที่จะต้องใช้แรงมากดังนั้นต้องมีความเพียรพยายาม มีความเพียรทั้งก่อนแข่งขัน ขณะเล่น จิตตะ เอาใจ

ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น การลากไม้เมื่อเราลากแล้วสายตาจะต้องจ้องจดจ่ออยู่กับลูกกอล์ฟ เพื่อเล็งและจะได้ตีลูกกอล์ฟ

ให้ได้ศูนย์กลาง จังหวะน้ีจิตใจจะต้องตั้งมันให้มากท่ีสุด เพราะหากตีไม่ถูกลูกกอล์ฟหรือตีไม่ได้ศูนย์กลางก็จะ

ทำาไห้โอกาสที่กอล์ฟเข้าหลุมก็เป็นไปได้ยาก วิมังสาในช่วงลากไม้ก่อนจะตีควรพิจารณาเล็งไห้ดีๆ แล้วค่อยตีลูก

กอล์ฟ แต่จุดการลากไม้นี้เราจะมัวแต่พิจารณาช้าก็ไม่ได้ ฉะนั้นต้องลากไม้แบบพอดีตัดสินใจไห้แน่แล้วค่อยตีไป

สู่เป้าหมาย 

 การนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในท่าครึ่งวงสวิง (Half Swing) การประยุกต์ อิทธิบาท ๔ 

มาใช้กับท่าครึ่งวงสวิง (Half Swing) ท่าครึ่งวงสวิงเป็นท่าต่อเนื่องจากท่าลากไม้ระดับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิด

หน่อย ท่าครึ่งวงสวิง หลักอิทธิบาทที่สำาคัญคือหลักจิตตะ มาถึงขั้นตอนนี้แล้วจิตใจจะต้องนิ่งอย่างเดียวเพราะ

ถ้าผิดพลาดตอนนี้แล้วก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เลย ฉะนั้นท่าครึ่งวงสวิงจึงจำาเป็นจะได้ใช้ความจดจ่อมาก

ยิ่งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพราะจะต้องใช้พละกำาลังมาก การนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในท่า Cocking & 
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Hinging การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ขั้นตอนการทำา Cocking & Hinging ขั้นตอนนี้เป็นการหักข้อมือเพื่อจะ

ขึ้นตำาแหน่ง Top Swing ขั้นตอนนี้การหักข้อมือเป็นเรื่องสำาคัญ ควรนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เพื่อเสริมสร้าง

เพื่อทำาให้ขั้นตอน Cocking & Hinging มีความสมบูรณ์ หลักฉันทะคือความพอใจ ผู้เล่นควรพอใจขณะที่อยู่ใน

ท่า Cocking & Hinging ไม่ควรเสียอารมณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วิริยะคือความเพียรท่า Cocking & Hinging 

จำาเปน็ตอ้งมคีวามเพยีร โดยเฉพาะจะตอ้งมคีวามเพยีรทัง้กอ่นลงสนามคอืฝกึซอ้มและขณะอยูใ่นสนามไมย่อ่ทอ้

ต่อ ผู้ต่อสู้ ไม่ย่อท้อต่อสภาพสิ่งแวดล้อมข้าง ๆ การหักข้อมือท่า Cocking & Hinging จำาเป็นที่จะต้องซ้อม

หักข้อมือเรื่อย ๆ ต้องใช้ความเพียรฝึกฝนจนเกิดความชำานาญ หลักจิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น จิตตะเป็น

หลักสำาคัญในการใช้ท่านี้ จิตใจควรไม่คิดฟุ้งซ่าน ให้กำาหนดจิตหรือความรู้สึกไปอยู่ที่ข้อมือ ส่งความรู้สึกลงไป

เพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้เต็มที่ การหักข้อมือต้องอาศัยความแม่นยำา ต้องอาศัยความรวดเร็วด้วยประการ

หนึ่งซึ่งต้องประคับประคองความตั้งมั่นแห่งจิตให้ดี วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาในสิ่งนั้น ผู้เล่นกอล์ฟในท่า 

Cocking & Hinging ต้องสังเกตตนเองว่า ก่อนซ้อมและเมื่อลงสนามจริงแล้วผลของการเล่นกอล์ฟเป็นอย่างไร 

ควรมีการประเมินเพื่อให้ได้เป็นข้อมูลไว้เพื่อการปรับปรุงการเล่นกอล์ฟครั้งต่อไป การพิจารณาไตร่ตรอง ควร

พิจารณาทั้งก่อนเล่นและขณะเล่นว่า มีอุปสรรคตรงจุดไหน แล้วพยายามแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้ ซึ่ง

จะทำาให้การเล่นท่านี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 การนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในท่าจุดสูงสุดของวงสวิง (Top Swing) การประยุกต์หลัก

อิทธิบาท ๔ มาใช้ในท่า Top Swing เป็นที่ทราบกันแล้วว่าส่วนมากนักกอล์ฟที่ประสบความสำาเร็จและมีฝีมือ

การตีกอล์ฟที่ดี จะทำาท่า Top Swing ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นท่า Top Swing จึงมีความสำาคัญมาก ขั้นตอน Top 

Swing สามารถนำาหลักฉันทะความพอใจ รักใคร่ในสิ่งที่ตนเองชอบมาใช้ได้กล่าวคือ ผู้เล่นควรพอใจในขณะที่

เล่นท่านี้ ควรพอใจและทำาใจในการมาถึงจุดนี้ให้ได้ เพราะจุดนี้เป็นจุดสูงสุดเมื่อมาถึงจุดนี้เราจะไม่สามารถ

แก้ไขอะไรได้เลยหากขณะเล่นมีการผิดพลาดทางเทคนิคก็ควรพอใจ แล้วตั้งใจสู้ใหม่อีกครั้ง เพราะการตีกอล์ฟ

แต่ละครั้งหากเรามีการทำาใจ ใจไม่หงุดหงิดพอใจแล้วลองเล่นใหม่ก็จะทำาให้เราสามารถกลับมาทำาคะแนนที่ดี

และสามารถชนะผู้ต่อสู้ได้ หลักจิตตะ ความฝักใฝ่ตั้งมั่นแห่งจิต ในขณะเล่นท่า Top Swing ต้องทำาจิตใจให้ตั้ง

มั่นพยายามส่งกำาลังจิตไปไห้มาก เพราะท่านี้ใช้กำาลังเยอะมากที่สุด การส่งจิตที่ตั้งมั่นไปในขณะเล่นจะทำาไห้

เรามีกำาลังและสามารถส่งพลังการส่งถ่ายพลังงานทั้งหมดเข้าสู่การปะทะลูกได้ หลักวิมังสา เป็นหลักตริตรอง

พิจารณา หากผู้เล่นกีฬากอล์ฟ อยากประสบความสำาเร็จต้องหมั่นซ้อมพิจารณาในท่านี้ให้มาก ๆ  เพราะเป็นจุด

ที่สำาคัญ ปัญหาการเล่นท่า Top Swing ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหากนำาข้อมูล นำาสิ่งที่ตนเองผิดพลาดใน

ขณะเล่นกอล์ฟมาปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ ก็จะทำาให้การเล่นมีประสิทธิภาพโอกาสเป็นมืออาชีพก็สามารถประสบ

ความสำาเร็จได้ การนำาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในท่าจบสวิง (Finish) 

 วิธีการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในท่าจบสวิง (Finish) ท่านี้เป็นท่าสุดท้ายในการที่จะลุ้นเป้า

หมาย ท่านี้จะต้องยืนด้วยความมั่นคง สายตาหันไปทางเป้าหมาย หลักฉันทะ ความพอใจ รักใคร่ในสิ่งนั้น เมื่อ

เราเล่นกอล์ฟมาอยู่ในท่านี้ ความคิดทุกอย่างจะมารวมอยู่ในท่าน้ีทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นท่าสุดท้ายในการทำา

ภารกิจ เราควรพอใจในท่าสุดท้ายเพราะความพอใจจะทำาไห้เรามีกำาลังรู้สึกรักและไม่เบื่อหน่ายในการเล่น การ

เล่นกีฬากอล์ฟหากรู้สึกเบ่ือหน่ายไม่พอใจจุดจบของท่าน้ี ก็จะทำาให้การพัฒนาการเล่นเป็นไปได้ยากเพราะจะ

มองขดัแยง้กบัตนเอง หากเรามคีวามพอใจมองในแงบ่วกพอใจทุกครัง้เมือ่จบทา่นีก้จ็ะทำาใหเ้รามคีวามสขุกบัการ

เล่นกอล์ฟเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาฝีมือต่อไป หลักวิริยะ ความเพียร เมื่อมาถึงท่านี้ให้ผู้เล่นมีความเพียร ความ
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เพียรในที่นี้หมายถึง ความเพียรในการรู้จักสังเกตข้อบกพร่องของตนเอง หากเราคิดว่า ท่าจบสวิง (Finish) เรา

ทำาไม่ค่อยดีพยายามอย่าท้อให้กำาลังใจตนเองพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ และควรมีความเพียรรักษามาตรฐานฝีมือตนเอง

ไม่ไห้ตกตำ่าไปกว่ามาตรฐานที่ตนเองมีอยู่ จิตตะ การมีจิตฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ผู้เล่นกีฬาเมื่อมาถึงจุดนี้ควรมีจิตที่ฝักใฝ่

ในการฝึกฝน หากเรารักกีฬากอล์ฟอย่างแท้จริงเราก็ควรฝึกฝนซ้อมอยู่เสมอ วิมังสา หมั่นพิจารณาเหตุผลในสิ่ง

นั้น ผู้เล่นเมื่อมาถึงท่านี้ถือว่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนการเล่นทั้งหมด โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราควรจะ

สังเกตุ หาข้อผิดพลาดในการเล่นกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นวงสวิงหรือความผิดพลาดของหน้าไม้ตลอดจนความพร้อม

ของร่างกาย หาจุดเด่น จุดด้อยทั้งการเล่นและสภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ถึงอิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ

เลน่กอลฟ์ หากเราสามารถนำาหลกัอทิธบิาท ๔ มาประยกุตไ์ดเ้ชน่นีก้จ็ะเปน็แนวทางการพฒันาการเลน่กอลฟ์อกี

มิติหนึ่งซึ่งจะทำาให้ผู้เล่นสามารถประสบความสำาเร็จได้

๕.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป

 ๑) ควรมีวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การเล่นกอล์ฟกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ 

  ๒) ควรศึกษาวิจัย การใช้อิทธิบาท ๔ กับการทำางานทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
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การศึกษาประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค บ้านขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

The Study Traditional Pa Oua Pakar in Kanadmon District

Sangkha Subdistrict, Surin Province.

ภัทระ อินทรกำาแหง 

ลัดดาวัลย์ สีพาชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทคัดย่อ

 ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค กำาหนดการจัดพิธีกรรมจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของ

ทุกปี (ขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๑๒) ซึ่งตรงกับประเพณีลอยกระทง และอยู่ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูกาลการเพาะปลูกในปี

ต่อไป ชาวชุมชนบ้านขนาดมอญเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงมีพิธีกรรมทำานายฟ้าฝนเพ่ือให้

สามารถเตรียมรับมือและวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับผลการทำานาย และมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

พุทธศาสนา ประเพณีชีวิตและกิจกรรมนันทนาการ การทำาบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไป

แล้ว ซึ่งประเพณีพิธีกรรมปะอ๊อกเปรี๊ยะแคเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคล สังคม ชุมชน ส่งผลต่อวิถี

การดำาเนนิชวีติของชาวบา้นในดา้นการยดึมัน่ในศลีธรรม การรว่มแรงรว่มใจในการทำาบญุและสรา้งความสามัคคี

ในชุมชน 

 แนวทางการอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูประเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแค โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน การปลกุจติสำานกึ 

ปลูกฝังค่านิยมของผู้คนในชุมชน การฟื้นฟูและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่ยังปฏิบัติหรือที่เลือนหายไปแล้วให้ดีขึ้น 

การปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วและจดุสนใจในบรเิวณใกลเ้คยีงกัน และการจำาหนา่ยผลติภณัฑสิ์นคา้ทีเ่ปน็เอกลักษณ์

ของชุมชน ส่วนแนวทางการเผยแพร่นั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของชุมชน มีการเตรียมความ

พร้อมของคณะทำางาน การเตรียมกิจกรรม ตลอดจนการให้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการดำาเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

คำาสำาคัญ: พิธีกรรม, ปะอ๊อกเปรี๊ยะแค 

ABSTRACT

 The research found that Traditional Art Oxford tight caps Schedule ceremony held 

on 12th lunar month every year (the 15th lunar month 12), which corresponds to Loy. In the 

pre-season and into the next year's crop. The community is home to the Mon-sized farming 

community from their ancestors. The predicted rain rituals to prepare and plan the cultivation 
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according to the prediction. And activities related to Buddhism. Tradition and recreation The 

merit charity dedicated to fathers who have passed away. This ritual art tradition Oxford tight 

caps creates a social community relations affect the lifestyle of residents in adhering to the 

moral. The efforts in philanthropy and unity in the community. Guidelines for the Conservation 

traditional art OG tight caps. The involvement of the community. To raise awareness Values 

of the people in the community. Reconstruction and development activities to practice or 

dissolved, the better. And improving tourist attractions in the vicinity. And sales of products 

that are unique to the community. The guidelines published There should be a public relations 

activities of the community. The preparation of the working group. Preparation activities As 

well as the cooperation of citizens to undertake activities to promote sustainable tourism.

Keywords: Ritual, Pa Oua Pakar

บทนำา

 จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ เป็นจังหวัดที่

มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำาบอกเล่าของผู้สูงอายุ

ที่เล่าต่อๆ กันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอม

มีอำานาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำานาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี 

พุทธศักราช ๒๓๐๖ จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอ

ใหเ้จา้เมอืงพมิายกราบบงัคมทลูขอพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ จากพระเจา้อยูห่วัพระทีน่ัง่สรุยิอมรนิทร ์ยา้ยหมูบ่า้น

จากบา้นเมอืงท ีมาตัง้อยูบ่รเิวณบา้นคปูระทาย บรเิวณซึง่เปน็ทีต่ัง้เมืองสรุนิทรใ์นปจัจบุนันี ้เนือ่งจากเห็นวา่เปน็

บริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำาแพงค่ายคูล้อมรอบ ๒ ชั้น มีนำ้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่

อาศัย ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีได้กระทำาความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ยกบ้านคูประทายเป็น “เมืองประทายสมันต์” และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดี เป็นพระสุรินทร์ภักดีศรี

ณรงคจ์างวาง ใหเ้ปน็เจา้เมอืงปกครองในปพุีทธศกัราช ๒๓๒๙ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือเมืองประทายสมันต์ เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักด์ิของเจ้าเมือง 

 จังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ ๔๕๗ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ

ประมาณ ๔๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๘,๑๒๔ ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออกติดต่อกับ จังหวัด

ศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม และทิศใต้

ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีแนวเทือกเขาพนมดงรักค่ัน จังหวัดสุรินทร์มีช่ือเสียงด้านการเล้ียงช้าง 

การทอผ้าไหมของหมู่บ้านท่าสว่างและมีปราสาทขอมหลายแห่ง มีผู้คนหลายเผ่าและภาษา เช่น ลาว กูย เขมร 

ชาวจังหวัดสุรินทร์ มีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของประเพณี อันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละชาติพันธุ์ที่มีความ

หลากหลายทางวฒันธรรม มปีระเพณ ีพธีิกรรมทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมาจนถงึปจัจบุนัเชน่ ประเพณแีซนโฏนตา บชูา
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บรรพบุรุษ (สารทเขมร) ประเพณีบวชนาคช้าง ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย 

พิธีแซนมะม็วด ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น ประเพณีกวนข้าวทิพย์ลอยฟ้า ประเพณีที่ได้มีการฟื้นฟู

และจดัประจำาทุกป ีเช่น ประเพณสีบืสานตำานานปราสาทภมิูโปน งานสบืสานตำานานปราสาทยายเหงา ประเพณี

เทศกาลไหว้เจ้าพ่อตาดาน เป็นต้น นอกจากประเพณีวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังคงมีวัฒนธรรมประจำา

ปีอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำาคัญ ซ่ึงยังไม่ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นรูป

ธรรม นั่นก็คือ ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค หรือพิธีไหว้พระจันทร์ สำาหรับในประเทศไทยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่

แล้วว่าคนไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม ก็มีพิธีไหว้พระจันทร์ กันเป็นประจำาทุกปี แต่ไม่ค่อยจะมีใครได้ยินว่ามี

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการไหว้พระจันทร์ของคนไทยเชื้อสายเขมร กันเท่าใดนัก ทั้งๆ ความเชื่อเหล่านี้ ก็มีมาหลาย

ชัว่อายคุนแลว้แตก่ลบัห่างหายจากชุมชนไปอยา่งนา่เสยีดาย นัน่อาจจะเปน็เพราะวา่อทิธพิลของวฒันธรรมสมัย

ใหม ่จากตา่งแดน ไดเ้ข้ามาเบยีดพืน้ทีข่องวัฒนธรรมชมุชนจนตกขอบ หรอื อาจจะเปน็ดว้ยเหตทุีว่ถิชีวีติของผูค้น

ในท้องถิ่นแปรเปลี่ยนไป จากที่เคยมีความเชื่อในเรื่องดินฟ้าอากาศ เกี่ยวกับโหราศาสตร์ หรือ มีความเคารพต่อ

ธรรมชาติ ต่างก็หันไปให้ความสำาคัญ กับวัฒนธรรมท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ขาดความเช่ือถือในกฎเกณฑ์

แห่งธรรมชาติ มีแต่การแข่งขันด้วยเทคโนโลยี จนกระทั่งหลงลืมเรื่องราวดีๆ ของชุมชนไป พิธีกรรมความเชื่อใน

การบชูาพระจนัทรข์องชาวเขมร หรอืปะออ๊กเปรีย๊ะแค นบัไดว้า่เปน็ปรชัญาทีส่อนใหค้นในชุมชนไดรู้จ้กัความรกั

ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน รู้จักประมาณตน มีเหตุมีผล รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

ด้วยความไม่ประมาท ซ่ึงล้วนแต่เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่จะนำาไปสู่วิถีการพึ่งตนเองแบบพอเพียง และ

ความเป็นศิริมงคลของพี่น้องชาวไทยเขมรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มานาน

 ปจัจบุนันี ้ในจงัหวดัสรุนิทร ์ยงัมกีารสบืทอดประเพณเีหล่านีใ้นชมุชนโบราณบางหมูบ่า้นเท่าน้ัน ซ่ึงมี

อยูน่อ้ยมาก โดยมชีมุชนท่ียงัอนรุกัษป์ระเพณพีธิกีรรมนีอ้ยา่งเหนยีวแนน่และไดป้ฏิบตัสิบืเนือ่งกนัมาถงึปจัจบุนั

คือ ชุมชนบ้านขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แม้ว่าบางชุมชนในอดีตก็ได้เคยถือปฏิบัติกันมา แต่ก็ไม่มี

ข้อมูลที่ชัดเจนนักและไม่สามารถบอกถึงเหตุผลในการกระทำาได้เพราะแต่ละชุมชนต่างละทิ้งพิธีกรรมนี้ไปนาน

กว่า ๔๐-๕๐ ปีแล้วเป็นอย่างน้อย ซึ่งเพิ่งเริ่มจะมีการฟื้นฟูสืบทอดประเพณี และพิธีกรรมของชุมชน กลับคืนมา

เพยีงไมน่านมานี ้ซึง่มีวัตถปุระสงคก็์เพยีงแคอ่ยากสืบทอดประเพณแีละพธิกีรรมแหง่ความงดงามเอาไวเ้ทา่นัน้เอง 

และด้วยเหตุที่ละทิ้งไปนานทำาให้การสืบสานทั้งรูปแบบ ความเชื่อ ขั้นตอนพิธีกรรมที่ผิดแผกและรวบรัดไปจาก

เดมิอยูม่าก บางชมุชนอาจละทิง้สาระสำาคญัหรอืเจตนารมณด์ัง้เดมิไปใหค้วามสำาคญัเฉพาะประเพณลีอยกระทง 

ซึง่จดัขึน้ในวันเดยีวกนั ทำาใหป้ระเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแคนัน้เปน็เพยีงส่วนประกอบอยา่งหนึง่ ของงานลอยกระทง

เทา่น้ัน จากเหตผุลดังกลา่วคณะผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะศกึษาประเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแค เพือ่อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ู

เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคของชุมชนบ้านขนาดมอญ อำาเภอ

สังขะจังหวัดสุรินทร์

 ๒. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคของชุมชนบ้านขนาดมอญ 

อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๓๐



131การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. ขอบเขตเนื้อหา

 ผูว้จิยัไดแ้บง่เนือ้หาสาระใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมายของการวจิยั ไดแ้กค่วามเปน็มาของประเพณี

ปะอ๊อกเปรี๊ยะแค และแนวทางในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

 ๒. ขอบเขตระยะเวลา

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๘

 ๓. ขอบเขตพื้นที่

 ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ บ้านขนาดมอญ 

ตำาบลตาตุม

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงโดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น ๓ กุล่ม รวม

จำานวน ๓๐ คนดังนี้

  ๑. กลุม่ผูรู้ ้(Key Informants) เปน็กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในแนวเชิงลกึเกีย่วกบัประเพณ ีความชือ่ และ

พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีปะอ๊อกเปร๊ียะแค จำานวน ๕ คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ภาครัฐ

และเอกชน 

  ๒. กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) เปน็ผู้ทำาหนา้ทีสื่บสานประเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแค จำานวน 

๕ คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน หัวหน้ากลุ่มพ่อบ้าน ผู้นำาทางศาสนา อดีตผู้นำาชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชน 

  ๓. กลุ่มทั่วไป (General Informants) ได้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชนบ้านขนาดมอญ นักศึกษา 

นักท่องเที่ยว จำานวน ๒๐ คน

วิธีดำาเนินการวิจัย 

 ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเป็นเอกสารและการออกภาคสนาม 

ซึ่งได้ใช้เครื่องมือดังนี้

   ๑.๑ แบบสำารวจเบื้องต้น หรือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้

สัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ๒ ตอน (ทรงคุณ 

จันทจร. ๒๕๔๙: ๒๘ - ๓๐) คือ

   ตอนท่ี ๑ ด้านข้อมูลส่วนตัว เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน 

เป็นต้น

   ตอนท่ี ๒ เป็นคำาถามเก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ประเพณีปะอ๊อกเปร๊ียะแค

เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของชมุชนบา้นขนาดมอญ อำาเภอสงัขะ จงัหวดัสรุนิทรใ์นดา้นประเพณี ความเชือ่ เปน็ตน้

  ๑.๒ แบบสงัเกต เปน็แบบสงัเกตทีใ่ชก้บักลุม่ประชากรทีอ่ยูใ่นชมุชนบา้นขนาดมอญ ซึง่เปน็การ

สังเกตโดยท่ัวไปในชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยแบ่งเป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)

๑๓๑
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และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 

  ๑.๓ แบบสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In depth Interview) เปน็แบบสมัภาษณท์ีไ่มม่โีครงสร้าง เพือ่

ใชส้มัภาษณก์ลุม่ผูรู้ท้ีม่ปีระเดน็คำาถามเกีย่วกบัประวตัแิละความเปน็มาของประเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแคของชมุชน

ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชี่วิต ความเป็นมา คติความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่

ประเพณีของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  ๑.๔ การสนทนากลุม่ (Focused Group) ใชก้บักลุม่ชาวบา้นในชมุชนไดแ้ก่ผูม้ารว่มงาน คอืกลุม่

ผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้มาท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อศึกษาประเด็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่และส่ง

เสริมการท่องเที่ยว 

 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

  ๒.๑ การเก็บข้อมูลรวบรวมจากเอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารที่มีการบันทึกเอาไว้หรือที่มีการ

ศึกษาทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องตามความมุ่งหมายข้อที่ ๑ โดยได้ทำาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่ระลึก เอกสาร

จากสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากอินเทอร์เน็ต และเอกสารจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

  ๒.๒ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม ใชเ้ทคนคิเกบ็ขอ้มลูเชิงลึก การสัมภาษณท์ีม่โีครงสร้าง และ

ไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในประเพณีพิธีกรรมปะอ๊อกเปรี๊ยะแคตั้งแต่การเริ่มเตรียมงานไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธี 

 ๓. การจัดกระทำาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

 คณะผู้วิจัยได้จัดกระทำาข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย และกรอบแนวคิดของการวิจัยการจัด

กระทำาข้อมูล คณะผู้วิจัยจัดกระทำาข้อมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามขั้นตอนดังนี้

  ๓.๑ สรุปข้อมูลจากเครื่องมือแต่ละกลุ่ม

  ๓.๒ นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าเรยีบเรยีงตามความมุง่หมายของการศึกษาเชิงพรรณนาหลังจากทีม่กีารจดั

กระทำาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยได้นำาข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)

แล้วจึงนำาข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อเป็นการตรวจ

พิสูจน์ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของข้อมูล ซึ่งจะมีการตรวจสอบ ๔ ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านผู้ศึกษาวิจัย ด้าน

ทฤษฎีและด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  ๓.๒.๑ ด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การตรวจสอบข้อมูลด้านสถานที่ด้านเวลา 

และด้านบุคคล เพื่อตรวจสอบว่า ด้านสถานที่ ข้อมูลจากต่างที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ด้านบุคคล ถ้าผู้ให้ข้อมูล

เปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนหรือแตกต่างกันและด้านเวลา ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่

  ๓.๒.๒ ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้

ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูล และเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน

  ๓.๒.๓ ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี

ที่ต่างกันจากเดิมจะทำาให้การตีความหมายข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

  ๓.๒.๔ ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างกันในการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตคู่กับการสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช. 

๒๕๔๗: ๓๑-๓๓)

๑๓๒
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 ๓.๓ นำาข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องของข้อมูล และนำาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่

ให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 ๔. การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้นำาเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำาข้อมูลมาเรียบเรียง

ผลการศึกษา ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่กำาหนดไว้ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย 

 ความเป็นมาของประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคของชุมชนบ้านขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปะออ๊กเปรีย๊ะแค นัน้เปน็คำาภาษาเขมร คำาวา่ ปะออ๊ก หรอื ปงัออก ตรงกบัภาษาไทยวา่ ป้อน เปน็คำากรยิา ไดแ้ก ่

การใส่ของเข้าไปในปาก เช่น การป้อนข้าวลูก หมายถึงให้อาหารลูกที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ หรือที่เราพูดว่า “ข้าว

ป้อน” นั้นเอง ส่วนคำาว่า เปรี๊ยะแค เป็นคำานาม แปลว่า พระจันทร์ เปรี๊ยะ คือ พระ แค คือพระจันทร์ ที่เราออก

เสียงว่า พระ เขมรออกเสียงว่าเปรี๊ยะ เช่น พระพุทธ เขมรพูดว่า เปรี๊ยะปุทธ์ หรือ พระพุทธองค์เขมรว่า เปรี๊ยะ

ปทุธองค ์พระอรหนัต ์เขมรว่า เปรีย๊ะอรหนัต ์เปน็ตน้ และเมือ่เอาคำาดงักล่าวมาผสมกนัวา่ ปะออ๊กเปรีย๊ะแค หรอื

ปังออกเปรียะแค จึงแปลว่า ป้อนข้าวพระจันทร์ หรือป้อนข้าวดวงจันทร์ เป็นประเพณีดึกดำาบรรพ์อย่างหนึ่งทื่

สบืทอดกันมาของชมุชนกลุม่ชาตพัินธุไ์ทยเขมรบรเิวณพืน้ทีพ่นมดงรกัในราชอาณาจกัรกัมพชูา และประเทศไทย

ไดแ้ก ่จงัหวดัสรุนิทรแ์ละศรสีะเกษ โดยประเพณดีงักล่าวยงัคงดำารงและไดป้ฏิบตัสืิบทอดเปน็ประจำาทกุปจีวบถงึ

ปัจจุบันคือชุมชนบ้านขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

  คติความเชื่อในประเพณีพิธิกรรมปะอ๊อกเปรี๊ยะแคของบ้านขนาดมอญ พบว่า ชาวบ้านขนาดมอญ 

มีสภาพการดำาเนินวิถึชีวิตท่ีต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อม อาศัยป่าไม้และธรรมชาติในการดำารงชีวิต โดยการทำา

เกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ บางปีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำานวยต่อ

การเพาะปลูก เกิดภัยธรรมชาตินำ้าท่วม หรือแห้งแล้งจึงทำาให้ต้องการให้สิ่งเหนือธรรมชาติลึกลับที่มีอำานาจช่วย

เหลือโดยการเสี่ยงทายบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รู้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะ

สม เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดาอารักษ์ จึงมีการบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้ช่วยเหลือบอก

กลา่วผา่นพธิกีรรมการทำานายฝน เพือ่ใหผู้ค้นในชุมชนไดใ้ชส้ตริอบคอบในการเพาะปลูกและ ใชท้รพัยากรนำา้ทีม่ี

อยูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ดงันัน้ชาวบา้นขนาดมอญจงึมพีธิกีรรมปะออ๊กเปรีย๊ะแค ซึง่เปน็การเสรมิสรา้งขวญั

และกำาลังใจก่อนการลงมือเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในฤดูกาลที่จะมาถึงและ เป็นการขอให้พืชผลทางการ

เกษตรอุดมสมบูรณ์ดังปรารถนา แม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดำารงอยู่จริง 

 องค์ประกอบของพิธีกรรมในงานประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค 

 ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคนี้ ชุมชนบ้านขนาดมอญกำาหนดการจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี 

(ขึ้น ๑๕ คำ่าเดือน ๑๒) ซึ่งตรงกับประเพณีลอยกระทง โดยพิธีการตามแบบโบราณดั้งเดิมนั้นมีสิ่งที่จะต้องเตรียม

ใช้ในการประกอบพิธีมีดังนี้ 

 อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมใช้ ในการประกอบพิธี แบบดั้งเดิมคือ

 ๑. ชายหนุ่ม ๔ คน

 ๒. สาววัยรุ่น ๔ คน

๑๓๓
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 ๓. ครกซ้อมข้าวหรือครกตำาข้าว ๒ ลูก

 ๔. สากไม้ซ้อมข้าว ๑ อัน (ยาวประมาณ ๑ วาเศษ ๆ )

 ๕. เทียนขี้ผึ้งแท้ ๑๒เล่ม (ขนาดเท่ากัน)

 ๖. ข้าวเม่า ๒ จาน

 ๗. มะพร้าวอ่อน ๒ ลูก

 ๘. กล้วยสุก ๘ ลูก

 ๙. ใบตองกล้วย ๒ ก้าน

 ๑๐. ช้อน ๒ คัน

 ส่วนอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปัจจุบันคือ

 ๑.เสาไม้ไผ่

 ๒. เทียนขี้ผึ้งแท้ ๑๒ เล่ม (ขนาดเท่ากัน)

 ๓. ข้าวเม่า 

 ๔. กล้วยสุก 

 ๕. ใบตองกล้วย 

 ๖. หมาก

 ๗. พลู

 ๘. บุหรี่

 นอกจากนี้ได้ปรับเปลี่ยนผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นผู้ชายอาวุโสของหมู่บ้านเป็นผู้นำาประกอบพิธีกรรม

แทนชายหนุ่ม สาววัยรุ่น 

 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในอดีต

 ในอดีตการประกอบพิธีกรรมจะเริ่มเวลา ๒๔.๐๐ น. กรรมการหรือทายก เอาครก สาก และอื่นๆ ที่

เตรียมไว้ไปตั้งสนามกลางแจ้ง ตั้งครกลูกหนึ่งทางทิศเหนือ อีกลูกหนึ่งทางทิศใต้ระยะห่างกันประมาณ ๑ เมตร 

เศษๆ เอาสากซ้อมข้าววางพาดที่ปากครก เอาเทียนขี้ผึ้งแท้ (ขนาดใหญ่-ยาวเท่ากัน) ๘ เล่ม ติดกับสากซ้อมข้าว 

ตัง้ชนัขึน้ เอาใบตองกลว้ย ๒ กา้น วางกบัพืน้ใตส้ากระหวา่งครกทัง้สอง (เพือ่รองรบันำา้ตาเทยีนซึง่จะหยดลง) จดั

หนุ่มสาว ๘ คนออกมาเป็น ๒ คู่ เพื่อให้จับสากทางทิศเหนือ และอีก ๒ คู่ ให้จับสากด้านทิศใต้ ใช้ชายหญิงและ

คู่เอาช้อนตักข้าวเม่าในจานป้อนกันและกัน (ชายป้อนหญิง หญิงป้อนชาย) ป้อนข้าวเม่าเสร็จแล้วป้อนกล้วยสุก 

แล้วดื่มนำ้ามะพร้าวตาม จากนั้นดูพระจันทร์บนท้องฟ้าที่เร่ิมเคลื่อนใกล้จะตรงศีรษะ พิธีกรหรืออาจารย์ทายก

ประจำาวัด สวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเปฯ) เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธ์ิยิ่งขึ้นและเม่ือมองท้องฟ้าเห็น

พระจันทร์อยู่ตรงศีรษะ ให้จุดเขียนชนวน ๘ เล่ม ยื่นให้หนุ่มสาวทั้ง ๘ คน ให้หนุ่มสาวเอาเทียนชนวน จุดเทียน

ขี้ผึ้งที่ติดสากไว้แล้วนั้นพร้อมๆ กัน เมื่อเห็นว่าเทียนทุกเล่มติดไฟแล้วให้หนุ่มสาวจับสากหมุนเวียนขวา ขึ้น-ลง 

ช้าๆ เทียนแต่ละเล่มจะลุกไหม้ ขณะที่หมุนสากลงเทียนก็หมด (นำ้าตาเทียน) ลงในใบตองกล้วย ให้หมุนไปเรื่อยๆ 

จนกว่าเทียนจะลุกไหม้หมด

 เทียนที่ติดสากซ้อมข้าว ๘ เล่มนั้น เป็นเครื่องหมายของเดือนที่ฝนตก ๘ เดือน เริ่มนับตั้งแต่เดือน ๕ 

(ปีใหม่โบราณ) ถึงเดือน ๑๒ โดยนับจากทิศใต้เป็นเล่มที่ ๑ (เดือน ๕) ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ตามลำาดับ 

ที่ต้องนับจากทิศใต้ เพราะฤดูฝน ลมมรสุมจะพัดจากใต้ไปเหนือ

๑๓๔
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 ขณะทีเ่ริม่หมนุสากขึน้ลงอยูน่ี ้พระภกิษสุามเณร ตอ้งสวดชยัมงคลคาถาชยนัโต สวดไปจนกวา่เทยีน

จะลุกไหม้หมด หรือหยุดหมุนสาก ต่อด้วย ภะวะตุ สัพพะมังคะลังฯ

 ข้อสังเกตในการเสี่ยงทายฟ้าฝน ให้สังเกตว่า เทียนเล่มไหนไฟลุกไหม้แรงหรือค่อย (มากหรือน้อย) 

เล่มไหนลมพัดแรงหรือค่อย หรือเล่มไหนไม่มีลมพัดเลย ซึ่งแต่ละเล่มจะแตกต่างกัน ถ้าเล่มที่ ๑ (เดือน ๕) เทียน

ติดไฟลุกไหม้แรง แสดงว่าเดือน ๕ ต้องมีฝนตกหนัก ถ้าเล่มที่ ๒ เทียนไหม้แรงและมีลมพัดแรง แสดงว่าเดือน ๖ 

จะมทีัง้ฝนทัง้ลม ถา้สงัเกตเหน็เทยีนเลม่ไหนไฟลกุไหม้ไมแ่รง แสดงวา่เดอืนนัน้จะแลง้หรอืฝนตกนอ้ย ทีท่ำามาการ

เสี่ยงทายไม่ค่อยผิดพลาดนัก เป็นประเพณีที่เสี่ยงทายฟ้า ฝนแต่ละปี ส่วนนำ้าตาเทียนที่หยดลงบนใบตองกล้วย 

ถือว่าเป็นของดี บางคนเอาไปทำาพิธีขี้ผึ้งเสน่ห์ (นวดเสน่ห์) ผสมนำ้ามันจันทน์ทาที่ปาก ทาหน้า เป็นเสน่ห์เมตตา

มหานิยม และเมื่อพิธีเสี่ยงทายฟ้าฝนจบลงแล้ว พระภิกษุสามเณรก็จะให้พร ยะถา สัพพีฯ แล้วเดินทางกลับ

 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมในปัจจุบัน

 ๑. ก่อนถึงวันข้ึน ๑๕ คำา่ เดือน ๑๒ วัดได้ใช้เคร่ืองขยายเสียงประกาศให้ทราบล่วงหน้าประมาณ ๒-๓ วัน

เพื่อเป็นการเชิญชวนชาวบ้านให้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีกรรม ซ่ึงชาวบ้านจะเข้าใจและจดจำาได้อยู่

แล้ว แต่การประกาศจะทำาให้ชาวบ้านตื่นตัวมากขึ้นนั่นเอง

 ๒. ชุมชนและวัดจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรม เช่น ปัดกวาดสนามบริเวณวัดทั่วไป ทำาความ

สะอาดประดับศาลาการเปรียญ ปูเสื่อสาด อาสนะ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เรียบร้อย ติดตั้ง เครื่องขยายเสียง ระบบ

ไฟฟ้าและอื่นๆ ไว้ให้พร้อม

 ๓. ชาวบ้านในชุมชนจะออกไปซื้อข้าวเม่าที่ตลาด ซึ่งเดิมนั้นจะเกี่ยวข้าวที่ออกรวงเพื่อนำามาทำาเป็น

ข้าวเม่าที่นาของตน ใครที่ข้าวยังไม่ออกรวงพอทำาเป็นข้าวเม่าได้ จะขอหรือยืมจากนาพี่น้องหรือคนอื่น หรือจะ

ซื้อจากคนอื่น เพราะต้องได้ข้าวเม่าไปวัด

 ๔. เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. วัดเปิดเครื่องขยายเสียงประกาศ และประชาสัมพันธ์สลับกับเปิดเพลง

ลกูทุง่หมอลำาเพือ่ใหช้าวบา้นทราบวา่ไดเ้ตรยีมความพรอ้มเรยีบรอ้ยแล้ว ซึง่ในอดตีนัน้เมือ่ถงึเวลากำาหนด เดก็และ

หนุ่มสาวจะพากันออกไปวัด เล่นสะบ้ากันบ้าง เล่นวิ่งราวกันบ้าง หรือเล่นชักเย่อก็มีแต่ปัจจุบันมีเพียงการลอย

กระทงเท่านั้น หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จ ชาวบ้านจะคั่วข้าวเม่า คั่วเสร็จแล้วก็จะซ้อมหรือตำาข้าวเม่า

ใส่จานหรือกะละมังเอาไว้ นอกจากมีข้าวเม่าแล้ว บางคนมีกล้วยหวีก็นำามาด้วย กรรมการหรือมักทายกวัด

ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะประกอบพิธีไว้ให้พร้อม ตั้งบาตร ๑๓ ลูกไว้ในที่ใส่บาตรโดยใบที่ ๑๓ เป็นบาตรใส่ปัจจัย

สำาหรับถวายพระ และหากะละมังใหญ่ๆ ไว้ที่ตั้งบาตรน้ีด้วย เวลาชาวบ้านใส่บาตรข้าวเม่าเต็มบาตรจะได้ถ่าย

ออกสะดวก 

 ๕. เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ให้กรรมการหรือทายก นำาเสาไม้ไผ่และอื่นๆ ที่เตรียมไว้ไปตั้งสนาม

กลางแจ้ง ซึ่งมีบริเวณพอที่คนจะดูได้มากๆ วางลำาไม้ไผ่ไว้บนเสาทั้งสอง เอาเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดใหญ่-ยาวเท่า

กัน ๑๒ เล่ม ติดกับลำาไม้ไผ่ ตั้งชันขึ้น เอาใบตองกล้วย ๒ ก้าน วางกับพื้นใต้ลำาไม้ไผ่เพื่อรองรับนำ้าตาเทียน

ซึ่งจะหยดลง 

 ดูพระจันทร์บนท้องฟ้าว่าใกล้จะตรงศีรษะแล้วหรือยัง ถ้าใกล้ศีรษะแล้ว พิธีกรหรืออาจารย์ทายก

ประจำาวัด สวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเปฯ) เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น

 จากนั้นเมื่อมองท้องฟ้าเห็นพระจันทร์อยู่ตรงศีรษะ ให้จุดเทียนชนวน และจุดเทียนขี้ผึ้งที่ติดลำาไม้ไผ่

ไว้แล้วนั้นพร้อมๆ กัน เมื่อเห็นว่าเทียนทุกเล่มติดไฟแล้วตาพรหมและลูกศิษย์ก็จะจับลำาไม้ไผ่หมุนเวียนขวา 

๑๓๕
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ขึน้-ลง ช้าๆ เทยีนแตล่ะเลม่จะลกุไหม ้ขณะท่ีหมนุสากลงเทยีนกห็มด นำา้ตาเทยีนหยดลงในใบตองกลว้ย ใหห้มนุ

ไปเรื่อยๆ จนกว่าเทียนจะลุกไหม้หมด

 ๖. ตาพรหมกับลูกศิษย์บางคนก็ว่ายายโสร สองผัวเมีย ซึ่งตาพรหม ก็หมายถึง พระพรหมผู้สร้างโลก 

และสรรพสตัวต์ามคตศิาสนาพราหมณ ์ทีเ่ชือ่กนัวา่ พระพรหม จะลงมาดแูลปกปอ้งชาวโลกทกุป ีเพือ่ไมใ่หส้รรพ

สิ่งที่ทรงสร้างถูกทำาลาย ตาพรหม ในพิธี จึงเป็นตัวสมมุติแทนองค์พระพรหมผู้เป็นเจ้า ที่จะลงมาร่วมในพิธีไหว้

พระจันทร์ ทุกๆ วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของแต่ละปี เป็นอารยธรรมที่ได้รับจากอินเดีย เข้าสู่ราชสำานักขอมโบราณ

ก่อนจะแพร่หลายมาถึงภูมิภาคนี้ จะเป็นผู้นำาในการประกอบพิธี

 สำาหรับคาถาบทสวดในการบูชาพระจันทร์น้ันฉบับภาษาท้องถ่ินขแมร์ (เขมร) ล้วนกล่าวว่า “โอม 

ปึมๆ เปียมๆ, เปรียะฮจันทร์โทรา, เปรียะฮจันทร์โทเร็ย, เปรียะฮอ็องก็วง-เมียน, -ปนลือ พลือถลา, จบะฮ ตูเตียง

แดนเด็ย อุด็อม บอเระโบร เติว โดยวิเมียนเมียะฮ” ต่อด้วย ทุติยัมปิ............และทุติยัมปิ...........ตามลำาดับ

 ฉบับภาษาท้องถิ่นไทย-เขมร ว่า “โอม ปึมๆ เปียม พระจันทร์โทรา พระจันทร์โทรัย พระองค์คงชัด รดราดภิรมย์ 

พระจันทร์อุดมไปด้วยวิมานมาส” ต่อด้วย ทุติยัมปิ .........และทุติยัมปิ.........ตามลำาดับ 

 การบูชาพระจันทร์ เสร็จสิ้นตาพรหมก็จะหมุนราวไม้ไผ่ให้เทียนที่กำาลังติดไฟชี้ปลายลงดินจาก นั้น

ผูช้ว่ยของตาพรหม กจ็ะยกใบตองกลว้ยทีม่นีำา้ตาเทยีนขึน้มาทำานาย โดยถอืเอาตน้ใบเปน็ตน้ป ีกลางใบเปน็กลาง

ปี และปลายใบเป็นปลายปี หยดเทียนหนาในตำาแหน่งใด ก็เช่ือว่าฝนจะตกชุกในเดือนน้ันส่วนนำ้าตาเทียนชาย

หนุ่มทั้งหลายจะแบ่งกันไปเก็บไว้เป็นสิริมงคล โดยเชื่อกันว่าให้คุณด้านเมตตามหานิยม

 ทำานายเสร็จ ตาพรหมและลูกศิษย์ จะได้รับการถวายข้าวเม่า ๑ ขัน กล้วย ๑ หวี คนละ ๑ ชุด 

ตาพรหมจะอวยพรให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ประสบโชคลาภ ทำามาหากินได้อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งกำาชับให้

ทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เลี้ยงดูกันให้ดี มีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจกัน เตรียมตัวเตรียม

ใจพร้อมรับสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศในแต่ละเดือน จะได้ไม่เกิดความอดอยากยากจน พร้อมกับบอกลา

แล้วก็เดินจากไป

 ๗. ฝ่ายคณะพระสงฆ์จะบรรยายธรรมต่ออีกสักครู่เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วก็ถวายปัจจัยไทยทาน 

มักทายกจัดบาตรเข้าเม่าพร้อมกับกล้วย มะพร้าว นำ้าตาล นำ้าผึ้ง ขึ้นกุฏิแบ่งส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงดูกันในหมู่ผู้ไปร่วม

ในพิธี ที่ยังคงนั่งรอกันอย่างเป็นระเบียบ ช่วงนี้มักทายก และผู้ใหญ่จะช่วยกันแจกจ่ายข้าวเม่า และกล้วยนำ้าว้า

สุกให้กินกันอย่างถ้วนหน้า โดยให้ผู้ร่วมในพิธีนั่งเงยหน้าหันเข้าหาพระจันทร์ คนแจกก็จะร้องบอกให้เงยหน้าอ้า

ปาก แล้วก็เอาข้าวเม่ากรอกเข้าปาก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ โดยสตรีที่กำาลังตั้งครรภ์ จะได้รับส่วนแบ่งเพิ่ม

อีก ๑ ส่วน สำาหรับอีก ๑ ชีวิตที่อยู่ในท้อง การกระทำานี้เองที่เรียกว่า “ปะอ๊อกเปรี๊ยะแค” ซึ่งแปลได้ตรงตัวคือ

ปะอ๊อกแปลว่ากรอก หรือ ป้อน เปรี๊ยะ แปลว่า พระ แค แปลว่า ดวงจันทร์ หรือ พระจันทร์ ปะอ๊อกเปรี๊ยะแค 

จึงแปลว่า กรอกพระจันทร์ หรือ ป้อนพระจันทร์ และมีความเชื่อกันว่า ข้าวเม่าที่กรอกเข้าปากนี้ เป็นเหมือน

อาหารทิพย์ ที่ใครได้กินจะมีความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดจากสิ่งเลวร้าย 

 ๘. เมื่อพิธีเสี่ยงทายฟ้าฝนจบลงแล้ว พระภิกษุสามเณรก็จะให้พร ยะถา สัพพีฯ เจ้าอาวาสรดนำ้ามนต์

ในศีลให้พร ชาวบ้านก็จะแล้วเดินทางกลับบ้านเรือนตนเอง

 แนวทางการสง่เสรมิ อนรุกัษแ์ละเผยแพรป่ระเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแคของชมุชนบา้นขนาดมอญ อำาเภอ

สังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๖
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 ๑. แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว

 การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค คือ การปรับปรุง รื้อฟื้นรักษาพิธีกรรมและกิจกรรม

ดั้งเดิมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคให้กลับคืนมาปฏิบัติในส่วนที่ลบเลือนไปแล้ว

และปรับปรุงประเพณีที่ยังคงอยู่ให้เพิ่มความหลากหลาย มีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วม

งาน โดยมีแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ ดังนี้

  ๑.๑ การปลกุจติสำานกึ ปลกูฝงัคา่นยิมในทอ้งถิน่ให้เกิดความตระหนกัถงึความสำาคญั และคณุคา่

ของประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคที่มีต่อศาสนา ชุมชนและครอบครัว ได้แก่

   ๑.๑.๑ คุณค่าต่อพุทธศาสนา โดยกิจกรรมที่ปฏิบัติในประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคที่เกี่ยวกับ

ศาสนาและความเช่ือน้ันถือเป็นการให้ความเคารพบูชาในพุทธศาสนาที่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวชีวิต จิตใจและพุทธ

ศาสนายังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนให้ดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข สังคม ชุมชนจะดำารง

อยูไ่มไ่ดห้ากไม่มศีาสนาเปน็แนวทางประพฤตปิฏบิติัในวถิชีวิีต อันเปน็กรอบควบคุมพฤตกิรรมและการแสดงออก

ของคนในสังคม ที่จะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมสังคมเพื่อความสงบสุขของชีวิต ครอบครัวและสังคม

   ๑.๑.๒ คุณค่าต่อชุมชน สังคม พิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค

นัน้ ทำาใหผู้ค้นในชุมชนไดม้กีจิกรรมร่วมกัน ไดพ้บปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ สอบถามทกุขส์ขุกนัและกัน กอ่ให้

เกิดความสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และนำาไปสู่การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

ให้ยืนยาวต่อไป

   ๑.๑.๓ คุณค่าต่อตัวบุคคลและครอบครัว ปะอ๊อกเปรี๊ยะแคนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการรวม

ญาติอีกประเพณีหนึ่งซึ่งลูกหลาน ญาติพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกัน หรือต่างถิ่นจะได้มาพบปะกัน มาทำาบุญ

ร่วมกัน ได้กราบไหว้แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วง

ลบัไปแลว้ดว้ยการทำาบุญกรวดนำา้ หรอืทำาบญุอทุศิส่วนกศุล และนอกจากนีท้ำาใหล้กูหลานไดรู้จ้กักนัยิง่ขึน้เปน็การ

ช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นต่างถ่ินซึ่งเมื่อสอบถึงปู่ย่าตายายแล้วล้วนแต่เป็นเครือญาติกันนั่นเอง 

เป็นต้น

  ๑.๒ การฟื้นฟูอนุรักษ์พิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและที่เคยมีในอดีตให้

กลับมาปฏิบัติอีกครั้ง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวและ

คนในชมุชนใหเ้ข้ามามสีว่นรว่มมากขึน้และร่วมกจิกรรมไดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยในสว่นของกจิกรรมนนัทนาการใชก้าร

แสดงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงสาธิต ขบวนแห่ และการประกวดแข่งขันต่าง ๆ  จะเป็นส่วนกิจกรรม

ที่ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่หลากหลายแก่งานประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค

  ๑.๓ การปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและจุดน่าสนใจในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านหรือใกล้เคียง จะเป็นการ

เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น วัดที่มีธรรมชาติสวยงามมีสิ่งน่าสนใจ พระพุทธรูปเก่าแก่ 

โบสถ์ ศาลารูปทรงโบราณ ป่าธรรมชาติ ลำาธาร นำ้าตก วัดป่าที่มีการอนุรักษ์พรรณไม้ สัตว์ป่า หรือจุดท่องเที่ยว

ทางการเกษตร เป็นต้น

  ๑.๔ การขายผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนบ้าน สินค้าพื้นบ้านของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น จัดว่าเป็น

สนิคา้ทีมี่เสนห์่ดงึดูดใจของนกัทอ่งเทีย่วเปน็อยา่งยิง่ เพราะผู้ทีม่าทอ่งเทีย่วพอใจทีจ่ะไดซ้ื้อหาของกิน ของใช้เพือ่

นำากลับไปเป็นของฝากหรือของชำาร่วยแก่ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน หรือเป็นสิงที่ตนเองต้องการ

ใช้เอง นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังพอใจที่จะได้ดูได้ชมแหล่งผลิตสินค้าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ 

๑๓๗
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เช่น การเยี่ยมชมการผลิตผ้าไหม การผลิตสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 ๒. แนวทางการเผยแพร่ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคเพื่อการท่องเที่ยว

   ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมรายละเอียดต่าง ๆ ของประเพณีเป็นเรื่องจำาเป็นที่จะ

นำาการท่องเที่ยวสู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์อาจใช้สื่อต่าง ๆ  เช่น จัดทำาแผ่นพับแนะนำาพื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ

ในงานวันประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแค การเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน การเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ทาง

อินเทอร์เน็ต การติดป้ายโฆษณาตามสถานที่หรือชุมชนในอำาเภอต่าง ๆ โดยรอบ

   ๒.๒ การจัดเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในการดำาเนินงาน คือ การจัดเตรียมบุคลากร 

จัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมกิจกรรม 

    ๒.๒.๑ การจัดเตรียมบุคลากร โดยแต่งตั้งคณะทำางานที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าและ

ฝ่ายปฏิบัติการที่มีตำาแหน่งทางปกครอง ดำาเนินการวางแผน จัดวางตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในกิจกรรม พิธีกรรม 

ต่าง ๆ  ซักซ้อมทำาความเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจัดหางบประมาณในการใช้จ่ายในกิจกรรม

ให้เพียงพอ

   ๒.๒.๒ การจัดเตรียมสถานที่ โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ในแต่ละกิจกรรม จัดบริการความ

สะดวกในการเดนิทางเข้าหมูบ่า้นหรอืสถานทีจ่ดักิจกรรม จดัเตรยีมทีจ่อดรถใหเ้พยีงพอและปลอดภยั จดัเตรยีม

ห้องนำ้าเพื่อให้บริการที่เพียงพอ สะอาดและถูกสุขลักษณะ

   ๒.๒.๓ การจัดเตรียมกิจกรรม โดยต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนลำาดับพิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง

พิธีกรรมตามลำาดับก่อนหลังเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติจริง

  ๒.๓ ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ชาวบ้านในชุมชนสามารถร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความเด่นเป็นอัตลักษณ์ ความหลากหลายแก่งานประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคได้ด้วยการมีอัธยาศัย

ไมตรอีนัดตีอ่ผูม้าเยีย่มเยอืนหรอืนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาในหมูบ่า้น มกีารทักทายสนทนาปราศรยัดว้ยความเปน็มติร 

มคีวามรว่มแรงรว่มใจสรรหาหรือผลติสนิคา้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ออกจำาหนา่ย รกัษาสภาพบา้นเรอืนบรเิวณถนนให้

สะอาดปราศจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้นบ้านทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก 

ซึ่งเมื่อทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายแล้วก็จะดูมีสีสันสวยงามน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่ง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 พธิปีะออ๊กเปรีย๊ะจดัเปน็ประเพณทีีถ่อืวา่ เปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีค่วรไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิ และ

สืบทอดอนุรักษ์ไว้กล่าวคือ 

 ๑. ประเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแค เปน็ประเพณขีองชาวไทย-เขมรทีอ่าศยัอยูใ่นจังหวดัสรุนิทรแ์ละจังหวดั

ต่างๆ ในเขตอีสานใต้ พบว่าปัจจุบันประเพณีดังกล่าวได้มีผู้รู้จักน้อยลงเหลือเพียงบางหมู่บ้านเท่าน้ันที่ยังคง

รกัษาไวแ้ตล่กัษณะพธีิกรรม ประเพณกีไ็ดมี้การปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัยคุสมัยมากขึน้ ซ่ึงประเพณนีีจ้ะสบืทอด

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ผูกพันกับธรรมชาติผสมผสานกับความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนา โดยประเพณีปะ

ออ๊กเปรีย๊ะแคนีไ้ดต้กผลกึเป็นประเพณทีีมี่อทิธพิลตอ่ชวิีตความเปน็อยูข่องคนในท้องถิน่ทีเ่ปน็ชมุชนเกษตรกรรม 

ซึ่งต้องอาศัยนำ้าในการเพาะปลูก นำ้าจึงเปรียบดังชีวิตของคนในชุมชนหากไม่มีนำ้าฝนจากธรรมชาติประทานให้

มาชีวิตย่อมดำารงอยู่ไม่ได้นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเห็นอกเห็นใจเกิดความเกื้อหนุนกันในชุมชน 

สอดคล้องกับความคิดเกี่ยวกับจักรวาล ซึ่งเป็นความคิดทางสังคมพื้นฐาน ๕ สายของมนุษย์ โดยอีโมรี โบการ์ดัส
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เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของสากล จักรวาล และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล มนุษย์ยุค

โบราณสนใจในศาสนา ในจิตและวิญญาณ มีความคิดความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ภูต ผี เทวดา ลัทธิศาสนาต่างๆ 

เชน่ ลทัธเิทพเจา้องคเ์ดยีว (monotheism) ลทัธเิทพเจา้หลายองค์ (polytheism) การปกครองโดยสงฆ ์(mono-

theism) สิง่เหลา่นีท้ำาใหม้นษุยเ์กดิความกลวัและความหวงั อดุมการณ์และการบชูา นอกจากน้ีประเพณปีะอ๊อก

เปรีย๊ะแค ยงัสอดคลอ้งตามคตธิรรมพระพทุธศาสนาเกีย่วกบัการใหท้าน หมายความวา่ ชาวบา้นส่วนมาก มอีาชพี

ทำาไร่ทำานาหรือเกษตรกร เช่น เดียวกับศากยตระกูลของพระพุทธเจ้า เมื่อได้ผลิตผลจากการทำาไร่ทำานา ก็จะนำา

ไปถวายพระภิกษุ สามเณร (ให้ทาน) เพื่อต้องการบุญกุศล เช่น ผลไม้ที่ออกใหม่ ก่อนที่ตนเองหรือครอบครัวจะ

รับประทาน จะต้องเอาไปทำาบุญก่อน จึงจะเป็นสิริมงคล ในการทำานาก็เช่นกัน คนโบราณทำาบุญให้ทานเกี่ยว

กับข้าวหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่พอข้าวออกรวงเป็นนำ้านม เขาก็จะไปเอารวงข้าวมาทำาเป็นข้าวมธุปายาสทำาบุญครั้ง

หนึ่ง พอข้าวแก่พอจะเป็นข้าวเม่า ก็จะทำาข้าวเม่าไปถวายพระภิกษุสามเณร ครั้งหนึ่งจะลงมือเกี่ยวข้าวก็ทำาบุญ

ครัง้หนึง่ ขนขา้วเขา้ลานกท็ำาบญุครัง้หนึง่ เวลานวดขา้วกท็ำาบญุครัง้หนึง่ จนกระทัง่ขนขา้วขึน้ฉางกท็ำาอกีครัง้หนึง่ 

ประเพณปีะออ๊กเปรีย๊ะแค เป็นการรกัษาไวซ่ึ้งประเพณมีรดกอนัลำา้คา่ของบรรพบรุษุ เป็นการทำาบญุตามคตธิรรม

ทางพระพทุธศาสนาพระภิกษสุามเณรทีว่ดักไ็ดฉ้นัข้าวเมา่และยงัเปน็การเตอืนสตเิกษตรกรไมใ่หป้ระมาทในการ

ประกอบอาชีพด้วยประการหนึ่งสาระสำาคัญ เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต และเสี่ยงทายว่าเดือนไหนจะมี

ฝน เดือนไหนจะแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้โดยไม่เดือดร้อนในวันข้างหน้า ส่วนข้าวเม่าที่

พากนันำามาตกับาตร เมือ่เสรจ็พธิแีลว้กจ็ะคลกุรวมกนั แลว้แบง่ปนักนักนิ และสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎโีครงสรา้ง

และหนา้ทีข่อง เรดคลฟิ บราวด ์(Recliffe Brown) ทีอ่ธบิายวา่ พธิกีรรม ความเชือ่และเทพนยิายตา่ง ๆ  เปน็สว่น

หนึง่ของระบบศาสนา ซึง่มหีนา้ทีเ่สรมิสรา้งความรูส้กึเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของคนในสงัคม พธิกีรรมชว่ยเสรมิ

สร้างอารมณ์ร่วมและช่วยควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในกรอบของจารีตประเพณี พิธีกรรม

มีหน้าที่หลักในการช่วยบำารุงรักษาความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างสมาชิกสังคม (ยศ สันตสมบัติ. ๒๕๓๗: ๒๙) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ กล้าหาญ (๒๕๓๙: ๑) ได้ทำาการศึกษาการขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อ

โดยผ่านพิธีกรรมชุมชน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งเน้นการปฏิบัติตามธรรมชาติโดยมี

ความตระหนกัถงึคณุคา่และการธำารงรกัษา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอศิราพร จนัทรท์อง (๒๕๓๗: ๕) เรือ่ง 

ความสัมพันธ์ของพิธีแซนอาหยะกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวกูย พบว่า พิธีเซ่นสังเวยของชาวกูยทุก

ขั้นตอน เน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อถือแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมุ่งหวังใน

การประกอบพิธีกรรมก็เพื่อมั่นใจในการทำามาหากิน ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐาน เพื่อความอยู่รอดของชุมชน 

 ๒. แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคของชุมชนบ้านขนาดมอญ 

อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์เพื่อการท่องเที่ยว

 ประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสำาเร็จในการท่องเที่ยวชุมชน มีแนวทางการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีให้แก่คนภายนอกชุมชนได้รับทราบ และภายในชุมชน

เองก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการที่ดีของประชาชนในชุมชน

ผู้เป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและส่ิงแวดล้อมที่จะเอื้อและเป็นปัจจัยเสริมต่อการ

ท่องเที่ยวชุมชน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนองค์ประกอบของประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริม

ให้สามารถเรียกร้อง ดึงดูดความสนใจแก่บุคคลภายนอก หรือนักท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวลักษณะเช่นน้ี
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เปน็การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศวฒันธรรม ทีผู่ส้นใจเขา้มาทอ่งเทีย่วนัน้ มคีวามสนใจทีจ่ะมาศกึษาหาความรูเ้ก็บเกีย่ว

ประสบการณ ์แสวงหาความแปลกใหมศ่กึษาความแตกตา่งดา้นวัฒนธรรม และสมัผสัธรรมชาต ิรวมถงึการสบืคน้

เสาะหาประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่ในแตล่ะพืน้ที ่ซึง่การไดบ้นัทกึเกบ็ขอ้มลูในการทอ่งเทีย่วไดก้ลายเปน็ความรูเ้ปน็

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ภมูสิงัคมและวฒันธรรมทีส่ำาคญัได ้และในการดำาเนนิกจิกรรมประเพณขีองชุมชนจะ

ไม่สามารถประสบผลสำาเร็จได้เลยหากชาวบ้านในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นเพื่อความสำาเร็จในเป้าหมาย

ชาวบ้านในชุมชนจึงต้องตระหนักและให้ความร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของ เรดคลิฟ บราวด์ (Recliffe Brown) ที่ให้แนวคิดว่าสังคมเปรียบเสมือน

อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะต้องมีการทำางานที่สอดประสานสัมพันธ์กัน 

 ทกุสว่นชวีติจงึจะดำารงอยูไ่ดเ้ชน่เดยีวกบัระบบสงัคมซึง่มรีะบบครอบครวั เศรษฐกจิ ศาสนา การเมอืง 

ที่ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบจึงจะทำาให้สังคมดำารงอยู่ได้อย่างสงบ นอกจากนี้ข้อค้นพบจากการศึกษายังพบว่า 

กิจกรรมพื้นบ้านหลายอย่างในประเพณีปะอ๊อกเปรี๊ยะแคได้ค่อยๆ เลือนหายและยกเลิกไปเหลือเพียงการจัด

กจิกรรมลอยกระทง จงึควรมกีารรว่มมอืในชุมชนและการสนบัสนนุจากองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนในการรือ้ฟืน้

ขึน้มาใหมอ่นัเปน็การอนรุกัษว์ฒันธรรมอนัทรงคณุค่าของชมุชนไวสื้บไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิการมส่ีวนร่วมของ

สมัพนัธ ์เตชะอธกิ (๒๕๓๑: ๖๓) ทีก่ลา่วว่าสิง่สำาคญัในกระบวนการพัฒนาตอ้งใหช้าวบา้นมสีว่นรว่มในการพฒันา

ตัง้แตเ่ร่ิมคดิ เร่ิมวางแผน รว่มทำา รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รว่มในการตดัสนิใจ รว่มดำาเนนิการโดยคำานงึถงึผล

ประโยชน์และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลักมากกว่าการพึ่งพาจากภายนอก สอดคล้องกับ

แนวคดิทฤษฎกีารมสีว่นรว่มของ อลาสเทยีร ์(Alastair. ๑๙๘๒: ๑๘) ซึง่กลา่ววา่ การทีค่นเขา้มามสีว่นรว่มกันจะ

ตอ้งมคีวามสนใจ มเีปา้หมายรว่มกนัท้ังในทางเศรษฐศาสตร ์สงัคมและการเมอืง โดยเริม่ตน้ดว้ยการปรกึษาหารอื

รว่มกนัคดิตดัสนิใจ ชีช้ดัปญัหา จดัลำาดบัความสำาคญั หาวธิแีกป้ญัหา ลงมอืปฏิบตัแิละประเมนิผลการดำาเนนิงาน 

และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของมานิตย ์มณธีรรม (๒๕๔๔. ๘๙ - ๙๖) ทีไ่ดว้จิยัการจดัการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศใน

หมู่บ้านชาวเขาตามโครงการเงินกู้ OCEF บ้านจะคือ ตำาบลห้วยชมพู อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย

พบว่า ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ มีภูมิประเทศ มีประเพณีพิธีกรรม

และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นเสน่ห์ต่อการท่องเที่ยว แต่มีจุดบกพร่องที่ควรจะมีการปรับปรุงคือการแก้ปัญหาใน

ชุมชนโดยควรจะมีการกระตุ้นให้คนในชุมชนหันกลับมาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การเล่นดนตรี 

การเต้นรำา การแต่งกาย พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานที่ตลอดจนการจัดให้มีสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่อง

เทีย่ว ทำาใหป้ระชาชนในชมุชนไดม้รีายไดม้สีว่นรว่มรบัผลประโยชนจ์ากงาน หากโครงการหรอืกจิกรรมทกุอยา่ง

ดำาเนินไปด้วยความราบรื่น ย่อมจะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในสถานที่นั้น ๆ  สอดคล้องกับแนวคิดของ

ประเวศ วะส ี(๒๕๓๙: ๔๕) ทีก่ลา่ววา่ การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื คอืการพฒันาการทอ่งเทีย่วใหม้ลีกัษณะของการ

ถา่ยทอดวฒันธรรมใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมท่ีด ีและเขา้ใจคณุคา่อนัสงูสง่ของวฒันธรรมนัน้ จะเปน็สิง่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทำาให้คนไทยมีความรู้มากขึ้น ทำาให้คุณภาพการพัฒนาเกิดขึ้น สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ไกสิทธิ์ สิทธิโชดก (๒๕๔๗: ๖๑) ได้วิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอาข่า 

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนค้นพบรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

และประเพณี ได้รูปแบบการบริหารจัดการ จัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีแผนปฏิทินการท่องเที่ยว มี

การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ เกิดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

และสถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ชุมชนกำาหนด ทำาให้เกิดจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชนและเสริมสร้างรายได้ เศรษฐกิจชุมชนและชาติโดยองค์รวม 

๑๔๐
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ข้อเสนอแนะ
 ๑.ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  งานวจิยัเรือ่ง การศกึษาพธิกีรรมปะออ๊กเปรีย๊ะแค บา้นขนาดมอญ อำาเภอสังขะ จงัหวดัสรุนิทร ์มขีอ้

ค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

ได้ดังนี้

   ๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนำาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบ

   ๑.๒ ชมุชน ผูน้ำาชมุชนและชาวบา้นทีม่แีนวความคดิในการจดัการหมูบ่า้นใหเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทางนิเวศวัฒนธรรมควรจะได้นำาข้อคิดและข้อค้นพบไปปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้สามารถรองรับการท่องเที่ยว

ชุมชนได้อย่างเหมาะสม

   ๑.๓ สถานศกึษาในชมุชน ควรตระหนกัถงึความสำาคัญของศิลปวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่ และ

นำาความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษาเพือ่เปน็การส่งเสรมิ อนรุกัษ ์เผยแพร่

และสืบทอดไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของท้องถิ่น

   ๑.๔ หน่วยงานจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ควรมีการสำารวจและอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ และสถานที่ผลิตสินค้าชุมชนให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๒.๑ ควรศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนทุกหมู่บ้านในตำาบล และเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูล

อย่างเป็นระบบในระดับตำาบล ระดับหมู่บ้าน และควรจะนำาเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อเยาวชนของหมู่บ้านจะได้เรียน

รู้และถึงการสืบค้นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง

   ๒.๒ ควรศึกษารายละเอียดของคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่มีบทบาทต่อชุมชนท้องถิ่น

ในมิติทางด้านอื่น ๆ เข่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น 

   ๒.๓ ควรมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านเพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๑๔๑
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การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด

เรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท

A Comparative study of Ahimsa in Jain philosophy 

and Metta in theTheravada Buddhist philosophy

พระมหาสิทธิพร ชวนปญฺโญฺ (จองวงค์) *

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาใน

พุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาอหิงสาในปรัชญาเชน (๒) เพื่อ

ศึกษาเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท (๓) เพื่อเปรียบเทียบอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ผลการศึกษาพบว่า หลักอหิงสาในปรัชญาเชน หมายถึง การงดเว้นจากการประทุษร้ายสิ่งมีชีวิตแม้

ในรูปที่เล็กที่สุด ทั้งที่สามารถมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นโดยการกระทำา การพูด และการคิด แบ่งออกเป็น ๓ 

ประเภทคือ การไม่เบียดเบียนทางกายกรรม การไม่เบียดเบียนทางวจีกรรม การไม่เบียดเบียนทางมโนกรรม 

หลกัการอหงิสาเปน็บรมธรรมและมอีนพุรต ๕ เปน็เกณฑต์ดัสินทางจรยิธรรมขัน้พืน้ฐาน ผู้นบัถอืศาสนาเชนจะมี

แนวทางการปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัไปตามสถานะของบคุคลการไมเ่บยีดเบยีนกนัเปน็ส่ิงสำาคัญใหท้กุคนอยูใ่นสังคม

ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน การได้บรรลุไกวัลย์ หรือ

การถงึโมกษะอนัเปน็จดุหมายอนัประเสรฐิและสงูสดุของชวีติมคีวามสขุอนัหาทีส่ดุมไิดอ้ยา่งสพัพัญญเูปน็นรินัดร์

และไม่มีการเสื่อมสลาย เป็นอิสระจากพันธนาการของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นวิญญาณที่สมบูรณ์ มีความ

สุขที่สงบยิ่ง 

 เมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า เมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ความรักใคร่ความ

ปรารถนาจะให้บุคคลอื่นและสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขถ้วนหน้า ไม่ทำาลายล้าง ไม่จองเวรซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะ

ที่เต็มไปด้วยไมตรี มุ่งความสุขความเจริญ อย่างที่ท่านเรียกว่า เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา

มโนกรรม มุ่งความเป็นไปแหง่ประโยชน์เกือ้กลูแก่สตัว์ทัง้หลายเปน็ลักษณะซึง่ความเปน็ไปดงักลา่วนีค้รอบคลมุ

พฤตกิรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมตตาเริม่ทีจิ่ตภายในกอ่นโดยอาศัยการฝกึ อบรม หรอืฝกึฝนใหเ้กดิเปน็

คณุธรรมประจำาจติใจกอ่นแลว้จงึแสดงออกมาในรปูของพฤตกิรรมภายนอกอนัไดแ้ก่ทางกาย และวาจา เปน็หลัก

ธรรมพื้นฐานของธรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้น เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจ ผู้เจริญเมตตาระดับสูงสามารถ

เข้าสู่ความเป็นพระอริยะระดับสูงทำาให้รู้ชัดสิ่งทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มีความดับเป็นธรรมดา แล้วบำาเพ็ญ

สมถะวิปัสสนา ทำาอาสวะให้สิ้นไป ย่อมบรรลุถึงนิพพานในที่สุด

 การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแนวความคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนและเมตตาในพุทธ

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
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ปรชัญาเถรวาท สว่นประเดน็อืน่ๆเช่น ประเภทของอหงิสาในปรชัญาเชนและเมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาท หลกั

การอหิงสาของเชนและเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท วิธีการปฏิบัติของอหิงสาในปรัชญาเชนและเมตตาในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท ตลอดถึงเป้าหมายของอหิงสาในปรัชญาเชนและเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ก็แสดงหลักการ

ไวค้ลา้ยๆกนัแตจ่ากการทีเ่ชนมทีรรศนะเรือ่งชวีติแตกตา่งจากพระพทุธศาสนากท็ำาใหร้ายละเอยีดเกีย่วขอ้งกบัขอ้

วตัรปฏบิตัมิคีวามเหมอืนและความแตกตา่งกนับา้ง เมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาทแมจ้ะมหีลกัการไมเ่บยีดเบยีน

เหมือนกัน แต่ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาและดำาเนินการด้วยทางสายกลางแต่ปรัชญาเชนยกย่องการปฏิบัติ

แบบอัตตกิลมถานุโยค แต่หลักการใหญ่ๆ แล้วยังมีความสอดคล้องกันอยู่

คำาสำาคัญ: อหิงสา, ปรัชญาเชน, เมตตา, พุทธปรัชญาเถรวาท

Abstract

 This research consisted of three objectives. They were to (1) Study principles of 

A-himsâ in Jain. (2) Study principles of the compassion in Theravada Buddhism. (3) Comparative 

study of A-himsâ in Jain and mettã in Theravada Buddhism.

 The results were follows:

 The principles of A-himsâ in Jain philosophy were found (1) A-himsâ meaning 

abstaining from hurting even the tiniest live things, no matter it was visible or invisible because 

these things consisted of souls and it was the way of treating every living thing in earth, water, 

wind, fire. Non-Violence was unchanged rule. (2) A-himsâ were classified into three categories 

includes Body, speech and mind. (3) A-himsâ was considered as the heart or core of all most 

important teaching in Jain. (4) The way to practice was superb because abstinence from hurting 

even the tiniest live things, no matter it was visible or invisible. (5) The Jain ultimate goal was 

Kai-Vine that means the thing was before all things and behind all things.

 The concept of Metta in Theravada Buddhist philosophy were found Metta meaning 

Sharing kindness feelings with parity for all living things. (2) Metta were classified into three 

category include Body, speech and mind and three level classified, basic, medium and high 

level (3) Metta was kindness to all human animal that will help the world in peace. (4) Metta 

were practice by grow the kindness feeling in mind and sharing to another. (5) Metta goal in 

Theravada Buddhist philosophy were maintain peace in the community. Keep the people 

stay together in peace with having responsibility and respect to other no limitation in sex, age, 

occupation, religion

 The comparative of A-himsâ in Jain philosophy and Metta in Theravada Buddhist phi-

losophy were found. There were same thing and difference thing in Jain’s A-himsâ the practice 

way were to superb and tortured mind. Metta in Theravada Buddhist has the difference. The 

way to practice were “the middle way” no tension no laziness progresses with mindfulness

๑๔๔
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( ti). But in principles were Similar too many.

Keywords: A-himsâ, Jain philosophy, Metta, Theravada Buddhist philosophy

๑. บทนำา
  เมื่อสองพันห้าร้อยพรรษากาลที่ล่วงมาบรรดาอารยประเทศเก่าแก่โบราณซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ

ในโลกล้วนได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งวัฒนธรรมของสมัยโบราณด้วยกันทั้งสิ้นเหล่านักศึกษาและ

นักคิดที่สำาคัญๆ ทั้งหลายก็คือตัวแทนแห่งวัฒนธรรมดังกล่าวในประเทศกรีซมีนักปรัชญาเมธีชื่อธาเลส เฮราค

ลิตุสส่วนประเทศอินเดียมีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำาเนิดพระพุทธศาสนาและศาสดามหาวีระนักบวชในศาสนา

เชน หากดูจากเงื่อนไขของกาลเวลาอาจถือได้ว่าบุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลร่วมสมัยคือถือกำาเนิดมาในยุคเดียวกัน 

ธาเลสเกิดประมาณ ๘๑ ก่อนพุทธศักราช
๘๗

 พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช ส่วนมหาวีระเกิด

ก่อนพระพุทธเจ้า ๑๐ ปีพิจารณาจากคำาสอนก็นับว่ามีแนวคำาสอนที่คล้ายคลึงกันหรือเข้ากันได้หลายอย่างโดย

เฉพาะในประเดน็อนัเปน็ทีม่าของงานวจิยัครัง้นีน้ัน่คอืแนวคำาสอนเรือ่งอหงิสากบัเมตตาถอืเปน็แกนคำาสอนหลกั

ของเชนที่โยงไปสู่หลักคำาสอนอื่นๆ ด้วย 

 ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าน้ันคือคำาสอนของศาสดามหาวีระมีความคล้ายคลึงกันหลายเรื่องกับคำาสอน

ทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องกรรม สังสารวัฏ โมกษะ นิรฺวาณ เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าผู้สร้าง 

การคัดค้านพิธีกรรมและความเชื่อในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์รวมไปถึงหลักคำาสอนเรื่องอหิงสาคือการไม่

เบียดเบยีนผูอ้ืน่ หลกัอหงิสาถือเปน็หวัใจหรอืเปน็แกน่แทข้องคำาสอนของเชน
๘๘

 บนพืน้ฐานของหลกัการนีมุ้ง่สอน

ใหม้คีวามรกัตอ่ชวีติทัง้ปวงสอนไมใ่หเ้บยีดเบยีนหรอืทำาความเดอืดรอ้นใหแ้กช่วีติใดๆ ไมว่า่จะโดยความคดิคำาพดู

หรือการกระทำาทั้งด้วยตนเองหรือใช้ให้คนอื่นทำารวมไปถึงการยินยอมให้ผู้อื่นกระทำาการเช่นนั้น
๘๙

 หลักคำาสอน

เรื่องอหิงสานี้ได้ถูกนำาไปประมวลอยู่ในพรต ๕ ประการ
๙๐

 เป็นข้อวัตรปฏิบัติทางศาสนาที่สำาคัญทั้งฝ่ายนักบวช

และฝา่ยคฤหสัถส์ำาหรบันกับวชจะเรยีกขอ้วตัรนีว้า่มหาพรตสว่นคฤหสัถจ์ะเรยีกวา่อนพุรตซึง่จะถอืปฏบิตัเิหมอืน

กนัตา่งกแ็ตเ่พยีงในสว่นของนกับวชจะถอืเครง่กวา่คฤหสัถห์ลักการเรือ่งความไมเ่บยีดเบยีนน้ีไดร้บัการเนน้ยำา้ทัง้

ในสว่นของวถิชีวิีตของพระสงฆส์าวกและคฤหัสถผ่์านหลักการทีว่า่การไมเ่บยีดเบยีนกนันัน้เปน็ความสขุในโลก
๙๑

 

 ในพุทธปรัชญาเถรวาทเมื่อกล่าวถึงคุณธรรมที่มีลักษณะเดียวกับที่กล่าวข้างต้นเราก็นึกถึงคำาว่า 

“เมตตา” ซึ่งแปลกันโดยท่ัวไปว่าความรักความปรารถนาดีต่อกันเมตตาเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในจิตซึ่งจะ

แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมที่แสดงออกอันนี้ได้ชื่อว่า “ผู้มีเมตตา” จึงมีมากมายไม่

สามารถระบุเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เป็นการเฉพาะและบางครั้งอาจจะดูขัดแย้งกับภาพที่ปรากฏ เช่น แม่ตีลูก

อาจารย์ตำาหนิลูกศิษย์ของตนเป็นต้น เมตตาเป็นรากฐานทางจริยธรรมที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงามอื่นๆ ขึ้น

๘๗ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๓๓), หน้า ๓๕.
๘๘ ShriJayatilal S. Sanghvi. A Treatise On Jainism. ส่ือออนไลน์ [๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘] http://www.sacred-texts.com/jai/treatise.
 txt. (Ahimsa Paramo Dharma=อหิงสาเป็นบรมธรรม). 
๘๙ Pravin K. Shah. Twelve Vows Of Layperson. http://www.sacred-texts.com/jai/12vows.txt. (เข้าถึงเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน,  
 ๒๕๕๗).
๙๐ พรต ๕ ประการได้แก่อหิงสา, สัตยะ, อสเตยยะ, พรหมจรรย์และอปริคคหะ.
๙๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕/๙.

๑๔๕
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ในสงัคมเชน่พระพทุธเจา้ทรงมเีมตตาตอ้งการใหเ้วไนยสตัวท์ัง้หลายพน้จากทกุขจ์งึตดัสินพระทยัแสดงธรรมและ

ทรงใชเ้วลาตลอดระยะเวลา๔๕พรรษานบัแตต่รสัรูก้ระทัง่ปรนิพิพาน ในการจาริกเทีย่วโปรดเวไนยสตัวท์ัง้หลาย 

พอ่แมม่เีมตตาตอ่บตุรธดิาของตนจงึมุง่ทำางานสรา้งเนือ้สรา้งตวัอยา่งไมเ่หน็แกเ่หนด็เหนือ่ยแมจ้ะลำาบากเพยีงใด

กต็ามครอูาจารยม์เีมตตาตอ่เหลา่สานศุษิยจ์งึมุง่ถา่ยทอดวชิาความรูใ้หแ้มบ้างครัง้จะตอ้งเหนด็เหนือ่ยยุง่ยากใจก็

ยอมอดยอมทนมุง่ทำางานเพ่ือใหศิ้ษยข์องตนไดร้บัความรูส้ามารถพึง่พาอาศยัตนเองในภายภาคหนา้ตอ่ไปไดเ้หลา่

นี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีเมตตาเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น
๙๒

 

 ในปรัชญาเชนอหิงสาคือการงดเว้นจากการประทุษร้ายชีวะ
๙๓

 สิ่งมีชีวิตแม้อยู่ในรูปที่เล็กที่สุด ทั้ง

ที่สามารถมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนมีชีวิต
๙๔

 หลักอหิงสาในปรัชญาเชนและเมตตาใน

พุทธปรัชญาเถรวาท ให้ความหมายคล้ายๆ กันคือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา 

หรือทางใจ เมื่อพิจารณาจากหลักการใหญ่ๆ ดังกล่าวจากข้างต้นทำาให้ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างเดียวกัน อย่างไร

ก็ตามผู้วิจัยคิดว่ามีความจำาเป็นต้องศึกษา และพิจารณารายละเอียดทั้งในแง่ความหมายหมาย สารัตถะ ความ

สัมพันธ์ระหว่างหลักคำาสอนอื่นๆ แนวทางการปฏิบัติตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักอหิงสากับ

เมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นมีความกว้างแคบแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และเพื่อความ

เข้าใจถูกต้องของหลักอหิงสาและหลักเมตตา

 ดงันัน้จากความเปน็มาและความสำาคญัดงักลา่วผูว้จิยัจงึสนใจศึกษาเปรียบเทยีบเรือ่งอหงิสาในปรชัญา

เชนกบัเมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาท โดยมปีระเดน็สำาคญัเพือ่ศึกษาแนวความคิดเรือ่งอหิงสาในปรชัญาเชน และ 

แนวความคิดเรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชน เมตตาใน

พทุธปรชัญาเถรวาท จงึมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ในการนำามาวเิคราะห์แยกแยะใหม้องเหน็ความแตกตา่งกันได้อยา่ง

ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตำาราวิชาการสืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชน

 ๒. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท

 ๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยน้ี เป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดำาเนินการวิจัยคือ ใช้การวิจัยจากเอกสาร

(Documentary Research)

๙๒ พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร, การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒).
๙๓ See shri jayatilals. A Treatise on jainism. [ออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.sacred-texts.com/jai/treatise.txt 
 [๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘].
๙๔ พระชุติพงศ์ สนฺตจิตฺโต, การศึกษาเปรียบเทียบหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเชน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).

๑๔๖
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 ๑. ขอบเขตดา้นเนือ้หา มุง่ศกึษาตามกรอบวัตถปุระสงค์ของการวจิยัศึกษาแนวความคิดเรือ่งอหงิสา

ในปรัชญาเชน และ แนวความคิดเรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่อง

อหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท

 ๒. ขอบเขตด้านข้อมูล

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย และภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตำาราบ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย ของจำานงค์ ทอง

ประเสริฐ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเศษ ข้อมูลเว็บไซต์ ตำาราวิชาการ พุทธปรัชญาและปรัชญาเชน 

วิทยานิพนธ์เอกสารหรือตำาราทางวิชาการอื่นๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้

 ๓. วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์

 ๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ

 ๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีวิพากษ์และพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. ผลการศึกษา
 จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุป

ได้ดังนี้

 ๑. แนวคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชน ผลการศึกษาพบว่าหลักอหิงสาในปรัชญาเชน หมายถึง การ

งดเว้นจากการประทุษร้ายสิ่งมีชีวิตแม้ในรูปที่เล็กที่สุด ทั้งที่สามารถมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นเพราะเห็นว่าส่ิง

ทั้งหลายเหล่านี้มีวิญญาณทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยการกระทำา การพูด และการคิด ต่อชีวิตที่อยู่ในพืช ดิน นำ้า ลม ไฟ 

ฯลฯ เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ การไม่เบียดเบียนทางกายกรรม การไม่เบียดเบียนทางวาจีกรรม การ

ไม่เบียดเบียนทางมโนกรรม ความไม่เบียดเบียนเป็นกฎนิรันดรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อหิงสาถือเป็นหัวใจ หรือ

เป็นแก่นแท้เป็นคำาสอนที่สำาคัญที่สุดในบรรดาคำาสอนทั้งหมด หลักการอหิงสาเป็นบรมธรรมและมีอนุพรต ๕ 

เป็นเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน และหลักการพื้นฐานทางจริยธรรมทั้ง ๕ ข้อ ผู้ที่นับถือศาสนาเชนจะมี

แนวทางการปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัไปตามสถานะของบคุคลการไมเ่บยีดเบยีนกนัเปน็ส่ิงสำาคัญใหท้กุคนอยูใ่นสังคม

ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน การได้บรรลุไกวัลย์ หรือ

การถึงโมกษะอันเป็นจุดหมายอันประเสริฐและสูงสุดของชีวิตมีความสุขอันหาที่สุดมิได้อย่างสัพพัญญูเป็นนิรัน

ดร์ และไม่มีการเสื่อมสลาย เป็นอิสระจากพันธนาการของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นวิญญาณที่สมบูรณ์ มี

ความสุขที่สงบยิ่ง

 ๒. แนวคิดเร่ืองเมตตาในปรัชญาเถรวาท เมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ความรักใคร่

ความปรารถนาจะให้บคุลอืน่และสตัวท์ัง้หลายเปน็สขุถว้นหนา้ ปราศจากเวรภยั ปราศจากทกุข์โศก ไม่มอีคต ิไม่

ทำาลายล้าง ไม่จองเวรซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะที่เต็มไปด้วยไมตรี มุ่งความสุขความเจริญ อย่างที่ท่านเรียกว่า 

เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มุ่งความเป็นไปแห่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเป็น

ลกัษณะซึง่ความเปน็ไปดงักลา่วนีค้รอบคลมุพฤตกิรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมตตาเริม่ท่ีจติภายในกอ่น

โดยอาศยัการฝกึ อบรม หรอืฝกึฝนใหเ้กดิเปน็คณุธรรมประจำาจติใจกอ่นแลว้จงึแสดงออกมาในรปูของพฤตกิรรม

ภายนอกอันได้แก่ทางกาย และวาจา ย่อมนำามาซึ่งความสงบสุข ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความไม่พยาบาท
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เบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน รู้จักเห็นอกเห็นใจกัน ให้

ผู้อื่น สัตว์อื่น ให้สรรพสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั่วหน้ากัน เป็นหลักธรรมพื้นฐานของธรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้น 

เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจ ผู้ที่เจริญเมตตาระดับสูงสามารถเข้าสู่ความเป็นพระอริยะระดับสูงทำาให้

รู้ชัดสิ่งทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง มีความดับเป็นธรรมดา แล้วบำาเพ็ญสมถะวิปัสสนา ทำาอาสวะให้สิ้นไป ย่อม

บรรลุถึงนิพพานในที่สุด

 ๓. เปรยีบเทยีบแนวคดิเรือ่งอหงิสาในปรชัญาเชนกบัเมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาท ผลการศกึษา

การเปรียบเทียบประเภทอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ในครั้งนี้เป็นการศึกษาความ

เหมือนและความแตกต่างกันของปรัชญาทั้ง ๒ สำานักภายไต้กรอบของการศึกษา ๕ ประการ คือ (๑) ความหมาย

ของอหิงสากบัเมตตา (๒) ประเภทของอหงิสากบัเมตตา (๓) หลกัการของอหิงสากบัเมตตา (๔) วธิกีารของอหงิสา

กับเมตตา (๕) เป้าหมายของอหิงสากับเมตตา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  ๑) การเปรียบเทียบความหมายของอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญา เถรวาท 

โดยความหมายแล้วอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทมีความหมายเหมือนกัน คือ ความไม่

เบียดเบียนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสิ่งทั้ง อหิงสาทางกาย อหิงสาทางวาจา และอหิงสาทาง

ใจแตกต่างกันที่การใช้ภาษา ศัพท์ ท่ีใช้เรียกกัน เชนเรียกกิริยาความไม่เบียดเบียนกันว่า อหิงสา พุทธปรัชญา

เรียกว่า เมตตา ในแง่ของมุมมองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเชนมีทรรศนะแตกต่างจากพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วน

ของชีวะที่มีอยู่ในชีวิตที่มีอินทรีย์เดียว มุมมองของพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุถึงชีวะในระดับน้ันและก็ไม่ได้มอง

ว่าหากล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้นแล้วจะเป็นการเบียดเบียนชีวิต

  ๒) การเปรยีบเทยีบประเภทของอหงิสาในปรชัญาเชนกบัเมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาท จำาแนก

ประเภทของอหิงสาไว้ ๓ ประการ กล่าวคือ อหิงสาทางกาย วาจา และใจ ซึ่งเหมือนกันและสอดคล้องกันกับ

เมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทคือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม แตกต่างกันที่เมตตาใน

พุทธปรัชญา จัดระดับเมตตาไว้อีก ๓ ระดับคือ เมตตาระดับพื้นฐาน เมตตาระดับกลาง และเมตตาระดับสูง และ

ปรชัญาเชนมทีศันะเรือ่งชวีะ ประเภทอหงิสาทางกาย ถอืวา่ การดืม่นำา้ดบิกเ็ปน็การเบยีดเบยีนชีวะทางกาย ขณะ

ทีเ่มตตาในพุทธปรัชญาถอืเจตนาเปน็สำาคญั ในสว่นเมตตาวจกีรรมในพทุธปรชัญาเน้นแตเ่พยีงพฤตกิรรมทางวาจา

เป็นเหตุให้บุคคลอื่น สัตว์อื่น ได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อหิงสาทางวาจาถือเคร่งไปถึงขั้นว่า แม้

กระทั่งวาจาก็เป็นเหตุทำาให้ชีวะที่อยู่ในอากาศได้รับความเดือดร้อนไปด้วย ในส่วนของอหิงสาทางใจมีความเห็น 

สอดคลอ้งกับเมตตามโนกรรมของพทุธปรัชญาเถรวาททีมุ่่งกำาจดักเิลสภายในจติเพราะ พุทธศาสนาถอืวา่กเิลสที่

อยูภ่ายในเปน็ตน้เหตสุำาคญัทีป่รงุแต่งจติใหเ้ปน็ไปตา่งๆนานา โดยเฉพาะผลกัดนัใหเ้กดิการเบยีดเบยีนกนัท้ังทาง

กาย และทางวาจา เชนได้ให้ความสำาคัญถึงความคุ้มครองจิตโดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ป้องกันความชั่ว

ร้ายไม่ให้เกิดขึ้น และเพื่อยังความดีงามทั้งปวงให้เกิดขึ้น

  ๓) เปรียบเทียบหลักการของอหิงสาในปรัชญาเชนและเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทมีความ

เสมือนกัน คือ ทุกคนจะต้องมีความรักไม่ทำาร้ายกัน ไม่ประทุษร้ายต่อสิ่งมีชีวิต มีความรักมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่

สรรพสัตว์ ต่างกันที่ปรัชญาเชน ถือ อหิงสา เป็นคำาสอนที่สำาคัญที่สุดในบรรดาคำาสอนทั้งหมด และจัดเป็นบรม

ธรรม เป็นเหมือนมงกุฎ ปฏิบัติในหลักอัตตกิลมถานุโยค ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของมรรคาที่จะนำาไปโมกษะ

  ๔) เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติของอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท มี

แนวทางปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนั อหงิสาของเชนนัน้เนน้การไมเ่บยีดเบยีน ถอืหลกัอหงิสาปฏบิตัอิยา่งอกุฤษฏ ์มหีลกั

คำาสอนใกล้เคียงกับเมตตาในพุทธศาสนาหลายประการ เพียงแต่พุทธศาสนานั้นมีวิธีปฏิบัติในแนวทางสายกลาง 
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หลักอหิงสาในปรัชญาเชนนั้นถือแนวทางปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ คือการงดเว้นจากการประทุษร้ายสิ่งมีชีวิตแม้อยู่

ในรูปที่เล็กที่สุด ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ หรือมองไม่เห็น

  ๕) เปรียบเทียบเป้าหมายของอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป้าหมาย

อหิงสาในปรัชญาเชนมีความเหมือนกันกับเมตตาในปรัชญาเถรวาท ๓ ระดับ คือ ในระดับเบื้องต้น รู้จักถ้อย

ทีถ้อยอาศัย ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก รู้จักเห็นอกเห็นใจกัน ในระดับกลางเมื่อถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงขั้น

ชำานาญแล้วสามารถไปเกิดในสวรรค์ ๖ ชั้น หรือเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลดี และในระดับสูง สามารถขจัดกิเลส

เครื่องพันธนาการได้ ย่อมเข้าถึงจุดสูงสุด 

 พิจารณาในแง่ผลเสียของอหิงสาและเมตตา พบว่าไม่ค่อยกล่าวถึงมากนักอาจเรียกว่าแทบไม่มีเลย

สว่นใหญจ่ะกลา่วถงึกเ็ฉพาะสว่นทีเ่ปน็คณุหรอือานสิงส ์หากกลา่วถงึบ้างกเ็ฉพาะในประเดน็การใชเ้มตตาทีข่าด

ปัญญาทำาให้เปิดโอกาสแก่อกุศลกรรมอย่างอื่นเข้ามาทำาหน้าที่แทนหรือเข้ามาขัดขวางให้เป็นอย่างอื่นไป

๕. สรุป
 สรุปได้ว่าแล้วอหิงสาของปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทคือหลักการทางจริยธรรมขั้น

พืน้ฐาน มหีลายประเดน็ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัเมือ่ศกึษาลงไปในรายละเอียดแลว้จะมบีางประเดน็ทีแ่ตกตา่งกนั

บ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา หลักอหิงสาของปรัชญาเชนและเมตตาในในปรัชญาเถรวาท คำาสอนลักษณะ

คล้ายคลึงกันแม้จะมีบางประเด็นแตกต่างกันบ้าง แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม

นั้น ความรัก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราถือว่าเป็นสิ่งจำาเป็นและขาดเสียมิได้

ความหมายและลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกับเมตตาในองคธ์รรมตา่งๆนัน้ทำาใหท้ราบถงึความหมายวา่เปน็ความรกัแทท้ี่

บรสิทุธิป์ราศจากอคต ิความลำาเอยีง เปน็ความรกัทีต่อ้งการใหไ้มต่อ้งการเอา ไมเ่หมือนความรกัทีเ่จอืดว้ยตณัหา

ราคะเรียกไดว้า่ความรกัทีต่อ้งการเอาเปน็ความรักทีเ่หน็แกต่วัเปน็ความรกัท่ีต้องพฒันาไปสู่ความรกัทีเ่ป็นเมตตา

ที่แท้จริง เป็นเครื่องปฏิบัติทางกายวาจาและทางใจ เป็นธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีทำาให้ครอบครัว สังคม 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก มีความระลึกถึงกันและกัน หลักการอหิงสาในส่วนปรัชญาเชนมี อนุพรต 

๕ หรือ ปฏิญญา ๕ หลักการทั้ง ๕ นี้ ของปรัชญาเชนประกอบด้วย การไม่ใช้ความรุนแรง การยึดมั่นในสัจจะ 

ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในทางเพศ และไม่ครอบครอง ปรัชญาเชนยึดยึดหลักการกระทำาเป็นสิ่งสำาคัญ ส่วน

ประเด็นอื่นๆท้ังประเภท ความหมายเป้าหมาย ของอหิงสาของเชนและเมตตาของพุทธปรัชญาเถรวาทก็แสดง

หลักการไว้คล้ายๆกัน แต่จากการที่เชนมีทรรศนะเรื่องชีวิตแตกต่างจากพระพุทธศาสนา ทำาให้รายละเอียดเกี่ยว

กบัขอ้วตัรปฏบิตัมิคีวามเหมอืนและความแตกตา่งกนับา้ง แตป่รชัญาเชนยกยอ่งการปฏบิตัแิบบอัตตกลิมถานโุยค 

(แบบสดุโต่ง) เมตตาในพทุธปรชัญามกีารไมเ่บยีดเบยีนกนัดว้ยกาย วาจาและใจ มเีมตตากรณุาตอ่กนั ดำาเนนิทาง

สายกลาง แต่หลักการใหญ่ๆยังมีความสอดคล้องกัน

 แนวคดิเรือ่งเมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาท ตามความหมายของเมตตา คือในระดบัตน้เปน็การเอือ้เฟือ้

ซึ่งกันและกันไม่ทำาลาย ไม่เบียดเบียนกัน ยังคนทั้งหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

แกช่าวโลก ระดบักลาง เมตตาเปน็คณุธรรมทีช่ว่ยพฒันาจติใหส้ะอาดบรสิทุธิ ์ลดกเิลส ลดปญัหา ขจดัความทุกข์

ใหเ้บาบาง ในระดบัสงู เมตตาเปน็คณุธรรมทีย่งับคุคลใหห้มดตวัตน หมดกเิลส หมดปญัหา ไมม่อีาสวะ เมตตานัน้ 

เกิดขึ้นได้ ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมตตาที่มีกิเลสครอบงำา หรือเมตตาที่ปราศจากปัญญา ย่อม

เป็นสาเหตุให้เกิดโทษได้ ถ้าบุคคลเจริญเมตตาอย่างต่อเนื่องก็ย่อมได้รับอานิสงส์หรือคุณประโยชน์หาประมาณ

มิได้บุคคลย่อมได้รับอานิสงส์หรือคุณประโยชน์จากการเจริญเมตตา ๒ ลักษณะ คือ (๑) ในขณะยังมีชีวิตอยู่ 

๑๔๙
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(๒) หลังจากตายไปแล้ว

  วิเคราะห์ว่าอหิงสาของปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นส่ิงเดียวกันหรือไม่ ตาม

ความหมายของอหิงสาและเมตตา อหิงสามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

เพราะมีปัจจัยที่สืบเน่ืองท้ังสองมีความต้องการให้ผู้อื่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกันทั้งในหน้าท่ี 

สทิธเิสรภีาพ เปน็ตน้ และทีส่ำาคญัจะต้องมคีวามรกั เมตตา ไมป่ระทุษรา้ยตอ่กนั จงึเหน็ไดว้า่ลกัษณะอหิงสาและ

เมตตา เป็นเสมือนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ ทุกคนจะต้องมีความรัก ความอดทน ความกล้าหาญ ความบริสุทธิ์ 

ความจริงใจ ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความไม่เบียดเบียนต้องมีความเมตตา และประเภท

ของเมตตา คือความไม่เบียดเบียนหรือประทุษร้ายกัน เพราะความสำาคัญของอหิงสาและเมตตาก็มีเป้าหมาย

เดียวกัน คือ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท้ังผู้มีอำานาจก็มีเมตตาและไม่เบียดเบียนหรือข่มเหง รังแก ผู้ที่มีกำาลัง

น้อยกว่า และสร้างสรรค์สังคมโดยรวมให้เป็นสุข

๖. ข้อเสนอแนะ
 ๑.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องอหิงสาในปรัชญาเชนกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาทจะ

เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักอหิงสาและเมตตาว่าทั้งสองมีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันมากสามารถนำา

ไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ตามความเข้าใจการแสดงออกทางอหิงสาด้วยการไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำาร้าย

กนั ทัง้สองฝา่ยกจ็ะอยูด่ว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุ เมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาทกเ็ช่นกนัหากทกุคนมคีวามรกั ความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข หลักอหิงสาในปรัชญาเชน คือ การงดเว้น

จากการประทษุร้ายสิง่มชีวีติแมอ้ยูใ่นรูปทีเ่ลก็ทีสุ่ด ท้ังท่ีสามารถมองเหน็ได ้หรอืมองไมเ่หน็ เพราะวา่ สิง่ทัง้หลาย

เหล่านี้มีวิญญาณทั้งสิ้นและเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งในทุกๆ บริบทของชีวิต ไม่ว่าจะโดยการกระทำา 

การพูด และการคดิ และอหงิสาเป็นหลกัธรรมสำาคญัเปน็บรมธรรม เปน็แกน่แท ้เปน็คำาสอนทีส่ำาคญัทีส่ดุในบรรดา

คำาสอนทั้งหมด มี ๓ ประเภท คือ การไม่เบียดเบียนทางกาย การไม่เบียดเบียนทางวาจา และการไม่เบียดเบียน

ทางใจ ซึ่งมีเกณฑ์ตัดสินคือ เจตนา และมีหลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสาได้แก่ ทยา ความรัก, การรู้จักเอาใจเขา

ใสใ่จเราและเมตตา ซึง่มกีารประยกุตใ์นแง ่ยต,ิ ธรรม, เพือ่การดำาเนนิชีวติและสังคม ตลอดทัง้อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

แนวคดิเรือ่งเมตตาในพทุธปรชัญาเถรวาท ตามความหมายของเมตตา คอืในระดบัต้นเปน็การเอือ้เฟือ้ซึง่กนัและ

กนัไมท่ำาลาย ไมเ่บยีดเบยีนกนั ยงัคนทัง้หลายใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งสันตสุิข และสร้างสันตภิาพใหเ้กดิขึน้แกช่าวโลก 

ระดบักลาง เมตตาเปน็คณุธรรมทีช่่วยพฒันาจติใหส้ะอาดบรสิทุธิล์ดกเิลส ลดปญัหา ขจดัความทกุข์ใหเ้บาบาง ใน

ระดับสูง เมตตาเป็นคุณธรรมที่ยังบุคคลให้หมดตัวตน หมดกิเลส หมดปัญหา ไม่มีอาสวะ เมตตานั้น เกิดขึ้นได้๓ 

ทาง คอื ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมตตาทีม่กีเิลสครอบงำา หรอืเมตตาทีป่ราศจากปญัญา ยอ่มเป็นสาเหตใุห้

เกิดโทษไดถ้้าบคุคลเจริญเมตตาอยา่งตอ่เนือ่งกย่็อมไดร้บัอานสิงสห์รอืคณุประโยชนห์าประมาณมไิดบุ้คคลยอ่มได้

รบัอานสิงสห์รอืคณุประโยชนจ์ากการเจรญิเมตตา ๒ ลกัษณะ คอื (๑) ในขณะยังมชีวีติอยู ่(๒) หลงัจากตายไปแลว้

  ๒. ข้อเสนอแนะนำางานวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) ควรศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกอหิงสาของปรัชญาเชนกับการใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทย

  ๒) ควรศึกษาเมตตาของพุทธปรัชญาเทียบกับหลักหลักอนุพรตของเชน

  ๓) ศึกษาพัฒนาการอหิงสธรรมในพระพุทธศาสนา และเพื่อศึกษาพัฒนาการและการประยุกต์

ใช้อหิงสธรรมขององค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ

๑๕๐
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วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก 

The Analytical of Aesthetics in Phrabuddhachinnaraj 

Statue in Phitsanulok Province

ภูวเดช สินทับศาล* 

 

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยเรื่อง วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มี

วตัถปุระสงคก์ารวจิยัเพือ่ศกึษาแนวคิดทฤษฎีสนุทรยีศาสตรใ์นปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก เพือ่ศึกษาคณุคา่

หลักธรรมที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราช และเพื่อวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในพระพุทธชินราช 

 ผลการวิจัยพบ ว่า

 สนุทรยีศาสตรเ์ปน็ศาสตรท์ีว่า่เรือ่งของความงาม ความนา่สนใจ คณุค่าของความงามทัง้ทางดา้นวตัถุ

และจิตใจ และด้านค่านิยมของมนุษย์ สุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกได้สร้างมาตรฐานแนวคิดของความงาม

ทางด้านศิลปะ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งนักปรัชญาตะวันตกกล่าวถึงเรื่องของความงามเป็นความรู้สึก

ทางการรับรู้ มคีวามเกีย่วเนือ่งสมัพันธก์บัวตัถแุห่งความงามทัง้ในทางธรรมชาตแิละส่ิงท่ีถกูสรา้งขึน้โดยมนษุยไ์ม่

ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมดนตรีวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่จะนำาไปสู่การตัดสินถึงคุณค่าของความ

งามในเชิงสุนทรียศาสตร์น้ันผู้ตัดสินต้องมีประสบการณ์สุนทรียะและนำามาวิเคราะห์พิจารณาโดยอาศัยสุนทรีย

เจตคติมโนทัศน์ทางศิลปะและอาศัยมโนทัศน์ของการวิจารณ์นักปรัชญาตะวันออกมองว่าสุนทรียศาสตร์และ

ศิลปะเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่โปรดปรานทางใจในทางโลกิยะและยังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทางจิตวิญญาณ 

 คณุคา่ดา้นสนุทรยีศาสตรท์ีป่รากฏในพระพทุธชินราช เกดิจากการเคารพบชูาชืน่ชมยนิด ีมคีวามสขุ

ที่ได้เห็นพระพุทธชินราช และอยู่บนฐานของปัญญาความรู้ความเข้าใจ ความมีเหตุผลไม่งมงาย สุนทรียศาสตร์

ที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราชสามารถมองได้เป็น ๒ มิติ คือมิติทางโลก และมิติทางธรรม ความงามขององค์

พระพุทธชินราชในแง่มิติทางโลก หากมองด้วยสายตาแล้วความงามขององค์พระพุทธชินราชน้ัน ส่ิงที่ปรากฏ

ประจักษ์ต่อสายตาคือศิลปะในทางโลก ความอ่อนช้อย ลวดลายและสีสัน มุ่งไปทางอารมณ์ในการรับรู้ในมิติ

ทางโลก สว่นความงามขององคพ์ระพทุธชนิราชในมติทิางธรรม มลีกัษณะทรงคณุคา่ กอ่ใหเ้กดิความปติสิขุความ

ศรัทธา ความเปน็ประโยชน ์และความดทีีเ่ปน็กศุล รวมทัง้คณุธรรมศลีธรรมของพทุธศาสนกิชนทีเ่ขา้ไปสกัการะ

บูชาสามารถสัมผัสโดยการรับรู้ คุณค่าความงามได้ในมิติทางธรรมและสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในองค์พระพุทธ

ชินราชประกอบด้วย ความงาม (กัลยาณะ) อนุกัมปายะ (อนุเคราะห์) อัตถะ (ประโยชน์) หิตะ (เกื้อกูล) สุขะ 

(ความสุข) วิมุตติ (ความหลุดพ้น) ซึ่งทัศนะทางพระพุทธศาสนาผู้ที่สามารถเข้าถึงความงามได้อย่างแจ่มแจ้งต้อง

ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาได้อย่างชัดเจน

คำาสำาคัญ: สุนทรียศาสตร์, พระพุทธชินราช, การศึกษาวิเคราะห์

*อาจารย์/เลขานุการประจำาหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ABSTRACT

 The objective of this thesis is to the Analytical study of Aesthetics in concept of 

Western Philosophy and Eastern Philosophy, to study of the Value of Principle Dhamma in 

Phrabuddhachinnaraj Statue and to of Aesthetics in Phrabuddhachinnaraj Statue in Phitsanulok 

Province. This was the documentary research. 

 The research results lead to the following findings : 

 Aesthetics a science about the Aesthetics, or the philosophy of art, is the study 

of beauty and taste. It is about interpreting works of art and art movements or theories. The 

philosopher has built the idea of the arts, fine arts, and the applied art. The western philosopher

says about in concept beauty of emotion or feeling [Sense perception]. It’s that connect with 

the nature material and the thing built by human. It’s that thing will be painting sculpture 

music literary work [writing]and the theory of idea for judge value of Aesthetics. That person 

must have an experience Aesthetic and then analyses consider by aesthetic attitude visionary 

arts and a review of thinking models. East philosopher thinks so the aesthetic and the arts it’s 

same thing for the thing favorite things of mundane states and the support moisten mental.

 As for the physical beauty, Phrabuddhachinnarat suggests that it is the Interactions 

between physical features of an object and a person’s lusts or attachment, which makes an 

individual perceive the beauty of the something in a manner different from others. People 

without lusts or attachment will not perceive physical beauty. Thus, Phrabuddhachinnarat 

suggests that beauty is spiritual and never exists. It is just what human beings illustrate. Since 

beauty or aestheticism does not exist, it has no value. It is, thus, not ‘useful’ for human 

beings in the sense Buddhism because Buddhism suggests that existing things are useful. So 

that the beauty of Phrabuddhachinnarat composes beauty [khallany] assistance [Anukhampaya]

benefit advantage [Attha] support [Hitha] happiness [Sukha] and aspects of liberation [Vimutti]. 

Paradigm in Theravada Buddhism suggests that beauty or aestheticism is comprised of two 

dimensions, which are physical beauty and spiritual beauty. The spiritual beauty is caused from 

the beauty composes training in higher morality, training in higher mentality and the training 

in higher wisdom.

Keywords: Aesthetics, Phrabuddhachinnaraj, Analytical Study
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๑. บทนำา
 สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความซาบซ้ึง ในคุณค่าของความงาม มีประโยชน์ต่ออารมณ์ ความรู้

สึกภายในของความเป็นมนุษย์เป็นการศึกษาเพื่อสร้างรสนิยม (Taste) ในการพิจารณา และเลือกเสพ แต่

สิง่ทีด่ทีีง่ามตลอดจนสามารถตดัสนิคณุคา่ของความงามไดใ้นระดบัหนึง่ การเรยีนรูสุ้นทรียศาสตรไ์มใ่ช่การศึกษา

ที่ทำาให้ผู้ศึกษาเป็นศิลปิน แต่ศึกษาในประเด็นทางปรัชญาหรือทฤษฎี อาศัยการวิพากษ์วิจารณ์ ด้านเหตุผล

ในปัญหา ทางสุนทรียศาสตร์ เช่น อะไรคือสิ่งสวยงาม เราตัดสินได้อย่างไรว่าอะไรงาม เป็นต้น๙๗ ผู้ที่มี

สุนทรียศาสตร์อาจไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ใช่ศิลปิน แต่เป็นผู้มองเห็น และรู้คุณค่าของศิลปะ ส่วนผู้ที่

เป็นศิลปินเอง ถ้าไม่มีอารมณ์สุนทรียะ หรือไม่มีความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์แล้วอาจไม่สามารถสร้างสรรค์ ศิลปะ

ที่ดีเด่นได้ แต่หากศิลปินมีความรู้และความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์ก็จะช่วยส่งเสริม การสร้างสรรค์ศิลปะได้ไม่

มากก็น้อยเพราะสุนทรียศาสตร์ เป็นเรื่องการสอน การปลูกฝังให้คนมีความคิดเกี่ยวกับความงดงามที่มนุษย์ทุก

ชาตทิกุภาษาไดแ้สวงหา และใช้เปน็เครือ่งมอืในการสรา้งสรรคศ์ลิปะและสรา้งใหเ้กดิรสนยิม ชมชืน่ในความงาม 

มาตัง้แตส่มยักอ่นประวตัศิาสตรแ์ละมกีารพฒันามาตลอดจนถงึยคุปจัจบุนั นอกจากนัน้สุนทรยีศาสตรย์งัเปน็ฐาน

ความรู้ของการวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าสุนทรียศาสตร์เปรียบเสมือนมารดาของศิลปะ 

และศิลปินไม่อาจเป็นศิลปินท่ีดีหรือนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีได้ ถ้าละเลยสุนทรียศาสตร์ ๙๘ หรือแม้แต่ผู้เสพศิลปะ

ทัว่ไปถา้สนใจทฤษฎสีนุทรยีศาสตรก็์จะชว่ยใหเ้ขา้ใจศลิปะไดด้ยีิง่ข้ึน คุณค่าความงามดา้นสุนทรยีศาสตรท์ีป่รากฏ

ในองคพ์ระพทุธชนิราช ถอืวา่เปน็ประเดน็ทีน่า่สนใจในการศกึษาเพราะคณุคา่ความงามของพระพทุธชนิราชนัน้ 

เปน็ความงามทีส่ามารถจะหนว่งเหนีย่วจติใจมนษุยแ์มไ้มเ่คยนับถอืพระพทุธศาสนาเลยกท็ำาใหเ้พลิดเพลนิในการ

ชมพระลกัษณะของพระองคจ์ะเห็นไดว้า่ การมองเหน็คณุคา่ทางความงามขององคพ์ระพทุธชนิราช ยอ่มแตกตา่ง

กันไปตามประสบการณ์และรสนิยมของผู้ได้สัมผัส ซึ่งจะใช้มาตรฐานความงามของตนเองเป็นเกณฑ์ตัดสิน ส่วน

งานวิจัยนี้จะขอนำาเสนอความงามขององค์พระพุทธชินราชตามเกณฑ์มาตรฐานในการกำาหนดคุณค่าความงาม

ทางศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยมูลฐานทางศิลปะ (Elements of Art) และหลักการทางศิลปะ (Principles of Art)

เปน็เกณฑต์ดัสินคณุคา่ความงาม ซึง่เปน็ความงามทีร่บัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัเกิดความรูส้กึปตียินิด ีอิม่เอมใจ พอใจ 

และชื่นชมในพุทธลักษณะขององค์พระพุทธชินราช

 แม้ว่ามิติและมุมมองดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา ได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่เพลิดเพลินอันเกิดจากความงาม 

และความสุนทรียะของโลก ซึ่งถือว่านอกจากจะไม่ใช่สิ่งอันเป็นสาระต่อสัจจะเบื้องต้น (Basic truth)๙๙ กับชีวิต

แลว้ยงัเป็นสิง่ทีล่วงใหห้ลงไปตามความรูส้กึในขณะทีส่มัผสั สิง่ดงักลา่วทัง้หมดควรหลกีเลีย่งเสียไปสูม่ติสิจัธรรม

นำาชวีติอนัเปน็วิธกีารหลุดพน้ทกุขไ์ด ้ดว้ยขอบเขตของศลีบรสุิทธ์ิ เปน็ตวักำากบัซึง่เปน็มติิธรรมดาในมมุมองดัง้เดมิ

ของความเป็นศาสนา (Being Religion) แนวคดินีว้า่ดว้ยปรมัตถแ์ตห่ากวเิคราะหแ์นวคดิทีว่า่ดว้ยศาสนา สู่แนวคดิ

ของปรัชญาก็สามารถทีจ่ะมเีหตผุลรองรบั พรอ้มกบัการนำามาพสูิจน ์เพือ่สัมผสักบัความจรงิไดท้กุแง่ทกุมมุในเชงิ

ปฏบิตั ิดงันัน้ ในแกน่แทข้องพระพทุธศาสนาจงึไมไ่ดห้มายความถึงเฉพาะจติ และสิง่ทีม่ากระทบเทา่นัน้ แตย่งัมี

ตัวเชื่อมอันสำาคัญระหว่างมุมมองของความเป็นจริงทางโลก หรือปรัชญา กับความเป็นจริงทางธรรมหรือศาสนา

นั่นคือหลักจริยธรรม (Ethical Principles) สูงสุดของมนุษย์เป็นความหมายในเชิงคุณค่าที่มีต่อตนเองและผู้อื่น 

๙๙ จรูญ โกมุทรัตนานนท์, สุนทรียศาสตร์: ปัญหาเบื้องต้นในปรัชญาศิลปะและความงาม, (ปทุมธานี: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
 ๒๕๕๑), หน้า ๑๕.
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รวมทัง้สรรพสตัว ์ซ่ึงมีความลกึซ้ึงทางด้านความคดิยิง่กว่าจะนำาความหมายแบบใดแบบหนึง่มาเปรยีบเทยีบไดซ่ึ้ง

เป็นมุมมองของสุนทรียศาสตร์แบบมนุษย์นิยม และเป็นสุนทรียศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องด้วยจริยธรรมและอารมณ์

 ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาแนวคิดทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกคุณค่า

หลกัธรรมทีป่รากฏในพระพทุธชินราชและวเิคราะหส์นุทรยีศาสตรท์ีป่รากฏในพระพทุธชนิราชจงัหวดัพิษณโุลก 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางวิชาการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การศกึษาวเิคราะห์สนุทรยีศาสตร์ทีป่รากฏในพระพทุธชนิราช จงัหวดัพษิณโุลก ครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ำาหนด

วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก

 ๒.๒ เพื่อศึกษาคุณค่าหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธชินราช

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในพระพุทธชินราช

๓. ขอบเขตการวิจัย
 การศกึษาวเิคราะหส์นุทรยีศาสตรท์ีป่รากฏในพระพทุธชนิราช จงัหวดัพษิณโุลก ครัง้นีเ้ปน็การศึกษา

วจิยัคณุภาพโดยมุง่เนน้คน้ควา้วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยมขีอบเขตของโครงการวจัิยมุง่

ศึกษาถึงประเด็น ดังนี้

 ๓.๑ ศกึษาความเปน็มาและทฤษฏีสนุทรยีศาสตร์ของนกัคดินกัปรชัญาตะวนัออก ตะวนัตกทีมี่ความ

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ จากเอกสาร ตำารางทางวิชาการ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒ ศึกษาคุณค่าหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธชินราช โดยเน้นเอกสารหลัก คือ พระไตรปิฎกฉบับ

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารตำาราทางวิชาการ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

 ๓.๓ ศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในพระพุทธชินราช และวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏใน 

พระพทุธชนิราชโดยเนน้เอกสารหลกั คอื พระไตรปฎิกฉบบัภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารตำาราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๔. วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวจิยัเรือ่ง สทุรยีศาสตรท์ีป่รากฏในพระพทุธชนิราช จงัหวดัพษิณโุลก นีเ้ปน็การศึกษาวจิยัเอกสาร 

(Documentary Investigation) เชงิวเิคราะห ์(Analytical Study Research) เกีย่วกบัทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่ว

กบัสนุทรียศาสตรต์ะวันตก และสนุทรยีศาสตรใ์นพทุธปรัชญา โดย คน้ควา้จากคมัภรีท์ัง้พระไตรปฎิกและเอกสาร

วิชาการงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ศึกษาข้อมูลเอกสาร ท่ีเก่ียวกับสุนทรียศาสตร์ทั้งทางตะวันตก และโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง

สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยการสังเกตวิเคราะห์ จด บันทึกข้อมูล และเก็บเป็นฐาน

ข้อมูลที่สามารถนำามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

๑๕๕
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 ๔.๒ รวบรวมตำารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 ๔.๓ วเิคราะหข้์อมลูสนุทรียศาสตรท์ีป่รากฏในพระพทุธชินราชและวเิคราะหค์ณุคา่หลกัธรรมทีป่รากฏ

ในพระพุทธราช

 ๔.๔ สรุปผลที่ได้จากการวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อไป 

๕. ผลการวิจัย
 การศกึษาวเิคราะห์สนุทรยีศาสตร์ทีป่รากฏในพระพทุธชนิราช จงัหวดัพษิณโุลก ครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ำาหนด

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตกตะวันออก เพื่อศึกษาคุณค่าหลักธรรมที่ปรากฏใน

องค์พระพุทธชินราชและเพื่อวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในพระพุทธชินราช ผลการศึกษาพบว่า

 สุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความงามซึ่งอาจเป็นความงามในธรรมชาติหรือความงามในผล

งานทางศลิปะกไ็ด ้ผลงานในทางศลิปะแทจ้รงิเปน็สิง่ทีม่คีวามงามอยูด่ว้ย มนษุยเ์รารูสึ้กทึง่หรอืชืน่ชมตอ่ผลงาน

ทางศิลปะ เช่น รูปปั้น รูปแกะสลัก ภาพวาด ผลงานทางสถาปัตยกรรม บทประพันธ์ เสียงดนตรี ๑๐๐ สิ่งเหล่านี้

เปน็ผลงานของมนษุยท์ีม่คีวามงามหรอืความนา่ทึง่ สิง่ทีม่นษุยผ์ลติขึน้มาโดยมจีดุประสงคใ์หม้คีวามงามเรยีกวา่

ศลิปะความงามจงึมอียูใ่นศิลปะแตใ่นธรรมชาตซ่ึิงไมใ่ชฝ่มีอืการสรา้งของมนุษยอ์าจมคีวามงามและความนา่ทึง่ได้

เหมอืนกนั เชน่ รูส้กึเปน็สขุเมือ่ไดช้มนำา้ตก ธรรมชาตขิองสตัว ์ทวิทศันป์า่เขา เปน็ตน้ สนุทรยีศาสตรท์ำาหนา้ทีใ่น

ส่วนของคุณค่าของมนุษย์ที่ว่าด้วยเรื่องความงาม สิ่งที่งามทั้งในศิลปะและในธรรมชาติรวมทั้งรสนิยม โดยศึกษา

ถงึบอ่เกดิของความงามคณุคา่ทางความงาม และมาตรฐานทางคณุคา่ในการตดัสนิเก่ียวกบัศลิปะ มนษุยท์กุคนไม่

วา่จะเปน็ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูหรอืประชาชนธรรมดา กจ็ำาเปน็ตอ้งมีการพฒันาค่านยิมทางความรูสึ้กตอ่ความงามที่

ตนสนใจใหส้อดคลอ้งกบัสิง่ทีส่งัคมทีอ่าศยัยดึถอืปฏบิตัคิวามรูส้กึตอ่ความงามจงึเปน็สิง่ทีม่นษุยท์กุคนขาดไมไ่ด้

ตราบทีม่ชีวีติจติใจอยูม่นษุยย์อ่มตอ้งการความเพลดิเพลนิ อยากรูอ้ยากเหน็ในส่ิงทีส่วยงามเพือ่จรรโลงจติใจ ๑๐๑ 

 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นเนื้อหาว่าด้วยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงามในเชิงทฤษฎี

อันเก่ียวกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ กฎเกณฑ์ทางศิลปะ สุนทรียศาสตร์นับว่าเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การแสวงหาคุณค่า (Axiology) ในสมัยก่อนวิชานี้เป็นที่รู้จักกันในรูปของวิชา "ทฤษฎีแห่ง

ความงาม (Theory of Beauty) หรือปรัชญาแห่งรสนิยม (Philosophy of taste) คำาว่า "สุนทรียศาสตร์"

มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า "สุนทรียะ" แปลว่าดี งาม สุนทรียศาสตร์จึงมีความหมายตามรากศัพท์ว่าวิชาที่ว่าด้วย

ความงาม ในความหมายของคำาเดียวกันนี้ นักปราชญ์ชาวเยอรมันชื่อ เอสเธติกซ์ เบาว์มการ์เทน (Aesthetics 

Baumgarten) (๑๗๑๘ - ๑๗๖๒) ได้เลือกคำาในภาษากรีกมาใช้คำาว่า Aesthetics ซึ่งหมายถึงการรับรู้ตามความ

รูสึ้ก (Sense Perception) เปน็วิชาเกีย่วกับเรือ่งทฤษฎแีหง่ความงามตรงกบัคำาในภาษาองักฤษวา่ Aesthetics ๑๐๒ 

สว่นในภาษาไทยใชค้ำาว่าสนุทรยีศาสตรห์รอืวชิาศลิปะทัว่ไป ดงันัน้จึงถอืวา่ศลิปะเปน็สว่นหนึง่ของสนุทรยีศาสตร์

หรอืเมือ่กลา่วถงึสุนทรยีศาสตรเ์ม่ือใดกม็กัจะเกีย่วข้องกับงานศลิปะนัน่เอง สนุทรยีศาสตร์จึงเปน็ศาสตร์แขนงหนึง่

๑๐๐ วิรุณ ตั้งเจริญ, สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สันติศิริการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘. 
๑๐๑ พระมหารังสันต์ กิตฺติปญฺโญ (ใจหาย), “การศึกษาสุนทรีย์ศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
 (สาขาวิชาปรัชญา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.
๑๐๒ ปรีเปรม อยู่สันติกุล, “สุนทรียทัศน์ของเฮอร์มานน์เฮสเส”. ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๖.

๑๕๖
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ทีม่นษุยต์อ้งเรยีนรูเ้ชน่เดยีวกบัศาสตรต์า่งๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มในส่วนของการรบัรูโ้ดยตรงกคื็อ จัดใหม้กีาร

ศกึษาเลา่เรยีนอยา่งเปน็ระบบในสถาบนัการศกึษาในระบบสากล โดยอาศยัศลิปะเปน็เครือ่งมอืทำาหนา้ทีส่ือ่สาร

ทางอารมณ์ของความงามต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่วนในทางอ้อมก็เกิดจากการได้สัมผัสความงามท้ังที่เป็นความงาม

ของธรรมชาติที่พบอยู่เป็นประจำาและการได้รับรู้จากสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำาไว้ให้สังคมได้ชื่นชมในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น กิจกรรมของมนุษย์เก่ียวกับความสนุกสนานโดยตรง และความงามที่แฝงอยู่ในรูปแบบของงานเกี่ยวกับ

ความเชื่อถือด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ความงามเป็นทั้งจิตวิสัยและวัตถุวิสัย คือขึ้นอยู่กับจิตและขึ้นอยู่

กบัวตัถปุระกอบกนั มใิชอ่าศยัจติหรอือาศยัวตัถอุยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ แตม่อียูท่ัง้ในส่ิงแวดล้อมและในจติของ

มนษุยเ์ราซึง่ไดแ้กก่ารทีจ่ติกระทำาปฏกิริยิาตอ่สิง่แวดลอ้ม เนือ้หาของสนุทรยีศาสตรน์ัน้วา่ดว้ยความคดิรวบยอด

เรื่องความงาม การที่จะนิยามว่าความงามคืออะไรนั้นก็ยังไม่เป็นที่ยุติ และเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นปัญหาสำาคัญอย่าง

หนึ่งแต่ปัญหาที่ว่าความงามคืออะไรนั้นนักศิลปะทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไรนัก แต่เขาจะพยายามทุ่มเท

ทุกอย่างเพื่อสร้างความงามขึ้นด้วยศิลปะของเขา ซึ่งความสนใจดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นสัญชาติญาณของศิลปะ ๑๐๓

 จุดมุ่งหมายของสุนทรียศาสตร์ก็คือความพยายามยกระดับของการสร้างสรรค์และความสนใจใน

ศิลปะซึ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณนั้นให้เป็นพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยปัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการขั้น

มลูฐานของพฤตกิรรมเกีย่วกบัศลิปะ ดงันัน้ สนุทรยีศาสตรจ์งึเริม่เรือ่งดว้ยการพจิารณาเรือ่งการสรา้งสรรคศ์ลิปะ

และความสนใจในศิลปะ คำาตอบจากปัญหานี้ก็ได้จากการพยายามค้นหาความหมายของความงามนั่นเอง ความ

หมายของความงามกเ็ปน็เรือ่งเกีย่วกบัการรบัรูข้องมนษุยจ์ากประเดน็นีจ้ะเหน็ไดว้า่หนา้ทีข่องนกัสนุทรยีศาสตร์

ก็คือการค้นหาความหมายของความงามนั่นเอง แต่ก็มิได้หมายความว่าหน้าที่ของนักสุนทรียศาสตร์จะจำากัด

อยู่แค่การค้นหาความหมายของศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความงามของธรรมชาติด้วย ซึ่งสุนทรียศาสตร์

แบบตะวันตกได้กล่าวถึงทฤษฎีหลักนั่นคือทฤษฎีแบบของเพลโต (Plato) เป็นทฤษฎีที่เพลโตเป็นผู้ให้กำาเนิด

ในเบื้องต้น และสานต่อปรับปรุงโดยอริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความเก่าแก่ที่สุดโดยถือว่า สิ่งที่

มีคุณค่าทางสุนทรีย์มากที่สุดคือ สิ่งที่เลียนแบบได้เหมือนที่สุด ซึ่งแบบดังกล่าวนี้ อยู่ในโลกแห่งแบบโดยทฤษฎี

แบบของเพลโตนี้มีลักษณะการอธิบายในทฤษฎีมโนคติ แบบในมโนคติเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งความงามและ

ความดีเป็นอันเดียวกัน สำาหรับเพลโต ศิลปะย่อมมีค่าสูง เพราะเข้าถึงโลกแห่งความจริง มีค่าน้อยหรือด้วยค่า 

เพราะสร้างภาพลวงตา และเข้าไม่ถึงความจริง โลกภายนอกที่ศิลปะเลียนแบบสำาหรับอริสโตเติล เป็นสิ่งที่เข้า

ถึงด้วยความคิด ๑๐๓

 แนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาตร์ปรัชญาตะวันออกมองว่า สุนทรียศาสตร์และศิลปะไม่มีส่วนใดแยกออก

จากกันไดถ้อืวา่เปน็สิง่เดยีวกนัทัง้นีเ้พราะสนุทรยีศาสตรแ์ละศลิปะนอกจากจะเปน็สิง่ทีโ่ปรดปรานทางใจในทาง

โลกิยะแล้ว ยังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทางจิตวิญญาณ (Spiritual needed) ซึ่งโดยปกติปรัชญาตะวันออกจะยึดถือ

สนุทรียะดา้นอารมณ์ความรูส้กึอนัเกดิจากสนุทรยิะ เชงิจนิตนาการ เช่น บทกวจีะส่ือสาระทางความคิด ตอ่บรรดา

การสรา้งสรรคง์านศลิปะประเพณ ีศลิปะดนตร ีศลิปะการแสดง และตลอดจนทศันศลิปต์า่งก็มสีาระทางอดุมคติ

ด้วยความงามเป็นมุมมองเดียวกันพระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามไว้ ๒ ด้าน คือ 

 ๑) ความงามทางธรรม คือความงาม ซึ่งมีลักษณะสำาคัญ ของความจริงและกล่าวถึงในด้าน คุณค่า

ของธรรมมากกว่าที่จะมุ่งไปถึงลักษณะทางอารมณ์หรือความรู้สึก พระพุทธศาสนาถือว่า ธรรม มีความงาม ใน

๑๐๓ จรูญ โกมุทรัตนานนท์, สุนทรียศาสตร์: ปัญหาเบื้องต้นในปรัชญาศิลปะและความงาม, หน้า ๒๖-๒๗.
๑๐๔ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๓๒.

๑๕๗
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๑๐๕ ดูรายละเอียดใน, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗๑/๑๗๒.
๑๐๖ ดูรายละเอียดใน, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม,พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘)
๑๐๗ เครดิตรูปภาพประกอบจากเว็บไซต์ ชมรมพระเคร่ืองเมืองพิษณุโลก, https://www.facebook.com/groups/1507200152923070/?fref=ts.

กระบวนการทุกขั้นตอนของธรรม ซึ่งคือความงามของหลักการของธรรม ความงามของวิธีการปฏิบัติและความ

งามที่เกิดจากผลของการปฏิบัติธรรมแต่บางครั้งอาจจะกล่าวถึงคุณภาพของธรรมที่แสดงออกทางพฤติกรรม

ของคนซึ่งถือความประพฤติเป็นความงามทางธรรมประการหนึ่งถ้ามีความประพฤติดีไม่มีธรรมอันเลวและอาจ

กลา่วถงึความงามของธรรมในภาพรวมทีไ่มม่แียกประเดน็โดยเนน้คุณค่าธรรมทีส่ำาคัญตอ่ชีวติ คือการอนเุคราะห์

ความมีประโยชน์ความเกื้อกูล และความสุข ในประเด็นของความงาม พุทธศาสนาถือว่าธรรม (ความจริง) เป็น

หนึ่งความงามของธรรม คือคุณค่าในด้านต่างๆ และในระดับต่างๆ ความจริงเป็นที่มาของความงามและความดี 

ความงามเปน็ลกัษณะของความด ีความดเีปน็เปา้หมายของความจรงิ ความงามทางธรรมเปน็ ปรนยัหรอืปรวสิยั 

(objective) ซึ่งความงามชนิดนี้เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของบุคคลหรือวัตถุ

 ๒) ความงามทางโลก คือความงามที่เกิดจากกิเลสของมนุษย์ที่มีต่อวัตถุซึ่งแต่ละคนรู้สึกแตกต่างกัน

ไปไม่ตรงกัน ทางพุทธศาสนาถือว่าไม่มีแก่นสารเป็นความไม่จริงและไม่มีประโยชน์ความงามทางโลกแบ่งออก

เป็น ๒ ประเภท คือ ความงามของคนและความงามของธรรมชาติความงามทางโลกจึงเป็นความงามที่เกิดจาก

การปรุงแต่งจิตใจไม่ใช่ความงามที่เกิดจากตัววัตถุเองแต่วัตถุมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำาให้คนเกิดกิเลส

 แนวคิดเกี่ยวกับความงามในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคุณค่าของร่างกายอย่างหนึ่งเหมือนกัน ดังที่

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลายการท่ีสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงาม ความเปล่งปล่ัง นี้ชื่อว่าเป็น

คุณแห่งรูปทั้งหลาย” ๑๐๕ นอกจากนี้ยังมีความงาม ๕ อย่าง คือ (๑) มีผิวพรรณงาม (๒) มีเนื้องาม (มีมือ เท้า 

และริมฝีปากแดงงาม) (๓) มีเล็บงาม (๔) มีฟันงาม (๕) มีวัยงาม (แม้จะมีอายุ ๑๒๐ ปี ก็ยังงดงามเหมือนหญิง

สาวอายุ ๑๖ ปี) ซึ่งถือว่าเป็นความงามทางร่างกายหรืองามภายนอก พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักธรรม

ในการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความงาม ซึง่จดัเปน็ความงามภายในทีม่คีณุค่า เปน็ความงามของจิตใจทีผ่า่นการพฒันา

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ดังน้ันแนวคิดเรื่องความงามจึงมา

จากการมีธรรมในใจ หรือมีความงามภายในแล้วจึงมีความงาม

ภายนอก แต่ขณะที่ปัจจุบัน พบว่าเรามีการให้คุณค่าของความ

งามเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงของชีวิต คือ การให้คุณค่าของ

ความงามทีเ่ปลอืกนอก คอืด้านรา่งกายตามคา่นยิมของคนในสงัคม

นั้น ซึ่งเป็นความงามที่เคลือบด้วยกิเลสตัณหาของความเห็นของผู้

ที่ให้คุณค่าของความงามผ่านร่างกายนั้น เป็นการปกปิดความจริง

ที่อาจจะอัปลักษณ์ ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์

ส่วนตนเป็นใหญ่ มีความหลอกลวง ไม่มีความจริงใจ สำาหรับหลัก

ธรรมทีท่ำาใหง้ามตามหลกัคำาสอนในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท 

ได้แก่ อัปปมาทะ ขันติ โสรัจจะ ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคห

วัตถุ ๔ เบญจศีล เบญจธรรม กัลยาณมิตร ๗ ๑๐๖

ภาพพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก๑๐๗

๑๕๘
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 คุณค่าหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธชินราช คุณค่าหลักธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์ซึ่งมีความจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจอีกว่า อะไรคือประโยชน์ ประโยชน์มีกี่ระดับมีลักษณะอย่างไร แต่

โดยสาระสำาคัญแล้ว การปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอนทุกประการถือว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์ทั้งส้ิน โดยเฉพาะใน

หลักการดำาเนินชีวิตนั้น หากจะกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ การดำาเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่ง

เปน็ลกัษณะของการดำาเนนิชวีติทีม่เีปา้หมายแนช่ดัเปน็ทางทีต้่องดำาเนนิดว้ยปญัญา จงึเร่ิมตน้ด้วยสัมมาทฏิฐ ิคอื 

เริม่ดว้ยความเขา้ใจปญัหาของตนและรูจ้ดุหมายทีจ่ะเดนิไป โดยมคีวามรูแ้ละความมเีหตผุลเปน็แนวทางแหง่การ

รู้เข้าใจ ยอมรับและกล้าเผชิญกับความจริง กล้าที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองโดยตนเอง โดยไม่ต้องคอยหวังพึ่ง

อำานาจศักดิ์สิทธิ์หรือฤทธานุภาพดลบันดาลจากภายนอก ท่าทีแห่งความมั่นใจเช่นนี้แหล่ะคือลักษณะอย่างหนึ่ง

ของความเป็นทางสายกลาง เกณฑ์สำาคัญในการตัดสินคุณค่าในการปฏิบัติต่างๆ จึงอาจนำาเอาหลักธรรมมาเป็น

เครือ่งตดัสนิได ้ซึง่อาจกลา่วไดว้า่ในการบชูาพระพทุธ ชนิราชกอ็าจถอืเกณฑน์ีเ้ปน็เกณฑส์ำาคญัได ้และสอดคลอ้ง

กบัทีผู่ท้รงคณุวฒุบิางทา่นไดแ้สดงทศันะไว้ว่า การบชูาพระพทุธชนิราชหรอืพระพทุธรปูท่ัวไปตอ้งเปน็ลกัษณะทาง

สายกลาง ไมส่ดุโตง่ด้านใดดา้นหนึง่เกินไป และอยูบ่นฐานของปญัญาความรูค้วามเขา้ใจ ความมเีหตผุลไมง่มงาย 

หรือกระทำากันในลักษณะที่ถือปฏิบัติตามๆ กันมาอย่างขาดเหตุผลนอกจากหลักทางสายกลางแล้ว พระพุทธ

ศาสนายังมีหลักธรรมท่ีเก่ียวกับคุณค่าซ่ึงสามารถนำามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมทางจริยธรรมได้อีก

มากมายหลายหลกัการ โดยทีแ่ต่ละหลกัการลว้นมคีวามเก่ียวขอ้งและไมข่ดัแยง้กนั แตอ่าจจะมีจดุเนน้ทีแ่ตกตา่ง

กันเท่านั้นซึ่งเมื่อว่าโดยเป้าหมายแล้ว ก็ล้วนมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุด คือ ความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายเดียวกันกับ

ทางสายกลาง

 คุณค่าและหลักธรรมก่อให้เกิดความสุขท่ีมนุษย์ควรแสวงหา ความสุขท่ีเกิดจากการใช้ปัญญา ความรู้สึก

จินตนาการ และจากสำานึกทางศีลธรรม ซ่ึงมีค่าสูงกว่าความสุขที่ได้จากประสาทสัมผัส มนุษย์กับสัตว์มีความ

สขุรว่มกนัอยูอ่ยา่งหนึง่คอืสขุทางกาย สว่นความสุขทางใจทีเ่กดิจากการใช้ปญัญานัน้ มไีดเ้ฉพาะในมนษุยเ์ท่านัน้ 

เปน็ความสขุท่ีหาไดง้า่ยกวา่ ถกูกวา่และคงทนกวา่เมือ่ไดบ้ชูาพระพทุธรูปตามวธิกีารทีเ่หมาะสมแล้ว ความสุขใน

ลกัษณะน้ียอ่มเกดิขึน้ ซ่ึงถอืวา่เปน็จดุหมายทีเ่ป็นคณุคา่แทข้องการบชูาพระพทุธชนิราช และยงัเปน็การปฏิบตัทิี่

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าต่อผู้อื่นได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม

ในหลักการปฏิบัติธรรมหลายประการ ก็มุ่งเพื่อให้มีความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น เช่น ในกุศลกรรมบถดังกล่าว

แล้ว การไม่ฆ่า การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย เท่ากับเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิต การไม่ลักทรัพย์ 

เท่ากับเป็นการให้ความปลอดภัยในทรัพย์สิน การไม่ประพฤติผิดในกาม เท่ากับเป็นการให้เกียรติผู้อื่น เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่ทำาลายครอบครัวเขา หรือแม้แต่การเว้นวจีทุจริต ๔ ประการก็เป็นเรื่องของ

การสร้างความรู้สึกที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้โดยตรง ส่วนคุณค่าโดยอ้อม อย่างเช่น การแสดงความเคารพต่อ

พระพุทธชินราชด้วยการกราบ การไหว้หรืออามิสบูชา ย่อมเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานสามารถเรียน

รู้และปฏิบัติตามได้เป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ดีงามให้ผู้อื่นไปในตัว

 วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราชสามารถมองได้เป็น ๒ มิติ คือมิติทางโลก 

และมติทิางธรรม ความงามขององคพ์ระพทุธชินราชในแงม่ติทิางโลก หากมองดว้ยสายตาแลว้ความงามขององค์

พระพทุธชนิราชนัน้ เมือ่ถกูมองโดยสายตาของผูเ้ยีย่มชม หรอืนกัท่องเทีย่วโดยทัว่ไปนัน้ ส่ิงทีป่รากฏประจกัษต์อ่

สายตาคือศลิปใ์นทางโลก ความออ่นชอ้ย ลวดลายและสสีนั มุ่งไปทางอารมณใ์นการรบัรูใ้นมติทิางโลก ซึง่ในทาง

พระพทุธศาสนาได้กลา่วถงึความงามของสิง่เหลา่นีไ้วด้ว้ยเชน่กนั แมจ้ะมไีมม่ากนกั แตก่ม็พีอท่ีจะทาใหเ้หน็ไดว้า่ 

๑๕๙
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พระพทุธศาสนามองสิง่เหลา่นี ้ในแงข่องความงามอยา่งไรบา้งความงามขององคพ์ระพทุธชนิราชในมติทิางธรรม 

มคีวามหมายตา่งออกไปจากมติทิางโลก ไมใ่ชมุ่ง่แตเ่พ่ือตอบสนองอารมณใ์นการรับรูเ้พียงอยา่งเดยีว แต่หมายถงึ 

ลักษณะทางคุณค่า ความเป็นประโยชน์ ความดีท่ีเป็นกุศล รวมท้ังเชิงคุณธรรมจริยธรรม อันมีความหมายอันลึกซ้ึง

วิจิตรพิสดารอย่างมาก ทุกองค์ประกอบ ล้วนปรากฏไว้ซึ่งความหมายทั้งเปิดเผยและเป็นนัยแอบแฝงให้ได้

พจิารณา โดยมหีลกัทางพทุธศาสนาทีเ่ปน็สิง่อธบิายนยัสำาคญัเหลา่นีโ้ดยถา่ยถอดออกมาในรปูแบบแหง่ความเปน็

พุทธศิลป์ ความงามโดยความจริงอย่างในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ความงาม (กัลยาณะ) นั้นคือคำาว่า อนุกัมปะ 

(อนุเคราะห์) อัตถะ (ประโยชน์) หิตะ (เกื้อกูล) สุขะ (ความสุข) วิมุตติ (ความหลุดพ้น) รสะ (รส) ซึ่งคำาว่า “รส” 

น้ันบางครัง้กใ็ช้อยา่งครบชดุ หรอืทกุระดบัของธรรมในพระพทุธศาสนา คือ อตัถรส ธมัมรส วมิตุตริส แสวงหาและ

สัมผัสโดยการรับรู้ สิ่งเหล่านี้ได้ในมิติทางธรรม ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “พระสุคตทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น

งามในทา่มกลาง งามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถ พรอ้มทัง้พยญัชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณส์ิน้เชงิ”

ซึ่งเป็นความงามอย่างที่สุดในพระพุทธศาสนา ที่อธิบายในมิติทางพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของอธิศีลสิกขา 

อธจิติสกิขา และอธปิญัญาสกิขาไดอ้ยา่งชัดเจน ความงามของธรรมความนยัดงักลา่วมา จึงมใิชง่ามเฉพาะสว่นใด

ส่วนหนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง แต่งามครบถ้วนทุกส่วนครบทุกความหมายในองค์ประกอบทางพุทธศิลป์

๖. อภิปรายผล
 พระพทุธชนิราชเปน็คำาไวพจนท์ีแ่สดงถงึความหมายของการยกยอ่งพระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ทรงเปน็

พระราชาผู้ชนะ เป็นคำายกย่องที่ผู้คนในสมัยนั้นใช้เรียกชื่อพระพุทธรูปองค์อื่นโดยทั่วไป ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล

ทางประวตัศิาสตรพ์บวา่มชีือ่เรยีกของพระพทุธชินราชเป็นพระพทุธรปูปางมารวชัิย เปน็ปางแหง่สญัลกัษณข์อง

การตรัสรู้ ชนะกิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงมารวิชัย (มาระวิชัย) หรือ ชนะมาร หรือ สะดุ้งมาร เป็นพระพุทธรูปปาง

หนึ่ง อยู่ใน พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางควำ่าลงที่พระชานุ นิ้ว

พระหัตถ์ชี้ลงที่พ้ืนธรณีในคราวท่ีพระองค์ทรงเอาชนะมารได้ เป็นปางแห่งพุทธสุนทรียศาสตร์โดยท่วงกระบวน

ฉลองพระองค์และ ฉัพพัณรังสีท่ีแผ่สร่านออกจากพระวรกาย ซ่ึงมีที่มานำาไปสู่แนวคิดทางสุนทรียภาพโดยการ

จำาลองฉพัพัณรงัสปีระดจุเปน็ซุม้เรอืนแกว้ทีง่ดงามออ่นชอ้ย พทุธลักษณะขององคพ์ระพทุธชินราช เป็นพระพทุธ

รูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนกึ่งกลางพระเพลา พระกร

ของพระพทุธชนิราชมลีกัษณะเรยีวยาวตัง้แตข่อ้พระหตัถจ์นถงึนิว้พระหตัถม์คีวามยาวเสมอกนั เมือ่พจิารณาใน

ระยะใกลแ้ลว้จะพบความเหลือ่มลำา้กนัเลก็นอ้ย หากแตม่องในระยะไกลจะไมส่ามารถสังเกตเหน็ได ้และทีส่ำาคัญ

พระพทุธรปูปางมารวิชยัเปน็ปางทีม่อียูท่กุยคุสมยั และเปน็ปางต้นๆ ของปางอืน่มาแตส่มยัโบราณ เนือ่งจากปาง

นี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของการตรัสรู้ จึงมีความสำาคัญเช่นเดียวกันกับปางสมาธิ 

 องค์พระพุทธชินราชพระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก เป็น

พระพุทธรูปในปางมารวิชัย และส่วนใหญ่ในพระอุโบสถหรือโบสถ์ตามวัดโดยทั่วไป มักจะเป็นเพียงสองปางคือ 

ปางมารวชิยัหรอืไมก่ป็างสมาธซ่ึิงมนีำา้หนกัความสำาคญัพอกนั นอกจากสองปางดังกลา่วขา้งตน้แลว้ องคพ์ระพทุธ

รูปปางต่างๆ ทั่วไปยังมีคุณค่าทางพุทธศิลป์และมีความงามในมิติทางสุนทรียศาสตร์ เป็นการสร้างเพื่อเป็นที่ยึด

เหนีย่วจิตใจของพทุธศาสนกิชนตอบสนองความตอ้งการทางจิตวญิญาณแสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางพระพทุธ

ศาสนา รวมไปถึงความละเอยีดอ่อนทางศลิปะและความลุม่ลกึของปรชัญาทีแ่ฝงมาใหพ้ทุธศลิปผ์า่นความสนุทรยี์

ภาพสะทอ้นสูจ่ดุมุง่หมายของผูส้รา้งไวอ้ยา่งลกึซึง้ จากการศกึษาวเิคราะหส์นุทรยีศาสตรท์ีป่รากฏในองค์พระพทุธ

ชินราชจังหวัดพิษณุโลก ได้ข้อสรุปดังนี้

๑๖๐
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 ๑. ได้มีการประมวลเอาแก่นความคิดหลักของพุทธปรัชญาและปรัชญาทางตะวันตกใช้เป็นแนวทาง

ประยุกต์สร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกับสุนทรียศาสตร์ ทำาให้สมารถวิเคราะห์โครงสร้างทางความคิดด้าน

สุนทรียศาสตร์เชิงศีลธรรมขึ้นเพื่อนำาเสนอต่อวงวิชาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสังคม

 ๒. ไดน้ำาเอาโครงสรา้งทางความคดิดา้นพทุธสนุทรยีศาสตรเ์ชงิศลีธรรมทีป่ระกอบขึน้ตามหลกัธรรม

ทางพุทธศาสนาวเิคราะหพ์ทุธศิลปท์ีป่รากฏในองคห์ลวงพอ่พระพทุธชนิราชทำาใหม้องเหน็พทุธสุนทรยีศาสตร์ใน

แต่ละด้านที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราช

 ๓. คุณค่าหลักธรรมท่ีปรากฏผ่านมุมมองสุนทรียศาสตร์ในองค์พระพุทธชินราช พุทธสาสนิกชน

สามารถนำาไปใช้ประพฤติปฏิบัติได้โดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน

๗. ข้อเสนอแนะ
 จากการทำาวจิยัเรือ่ง การศกึษาวเิคราะหส์นุทรยีศาสตรท์ีป่รากฏในพระพทุธชนิราชจงัหวดัพษิณโุลก

ผู้วิจัยเห็นว่าพุทธสุนทรียศาสตร์ในมุมมองด้านคุณค่าหลักธรรม ยังขาดการจัดระเบียบตามแบบแผนเหมือนการ

ศึกษาสุนทรียศาสตร์ทางตะวันตกซ่ึงโดยความเป็นจริงแล้วพุทธสุนทรียศาสตร์ในมุมมองพุทธปรัชญาเป็นสิ่งที่

ละเอยีดออ่นและทา้ทายต่อการศกึษาตคีวามคน้คว้าและการวจิยัโดยละเอยีดเพือ่ตแีผ่ความเปน็เอกลักษณเ์ฉพาะ

ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์และยังมีความเป็นศาสตร์และศิลป์เพื่อการศึกษาต่อไป

 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 ในการศกึษาเพือ่การทำาวจิยัในโอกาสตอ่ไปนัน้เหน็วา่ควรศึกษางานดา้นพทุธศิลปห์รอืความงามตาม

แนวทางของพทุธสนุทรยีศาสตรอ์ยา่งกวา้งขวางและเนน้ยำา้ชดัในความเปน็พทุธศลิปโ์ดยอาศยัมมุมองดา้นคุณค่า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวิเคราะห์ในแหล่งโบราณสถานที่สำาคัญในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งงานพุทธศิลป์

ตามโบสถ์วิหารศาลารายหรือภาพวาดหรือแม้แต่ศิลปกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานปั้นหรือสถาปัตยกรรมที่สื่อให้

เห็นถึงความเป็นพุทธศิลป์อย่างชัดเจนยิ่งๆขึ้นไปเช่น 

 ๑) การศกึษาวเิคราะหพ์ทุธศลิปะเชงิสุนทรยีศาสตรท์ีป่รากฏในภาพจติรกรรมฝาผนงั พระอโุบสถวดั

ราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก

 ๒) พุทธสุนทรียศาสตร์ : ศึกษาคุณค่าหลักธรรมพุทธศิลปะที่ปรากฏในองค์พระพุทธชินราช

 ๓) กระบวนการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรม : ศึกษาคุณค่าทางพทุธศิลปะเชงิสุนทรยีศาสตร์

ในโบราณสถานจังหวัดพิษณุโลก 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผูว้จิยั ขอขอบพระคณุผูม้สีว่นรว่มในการดำาเนนิการวจิยัจนสำาเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดปีระกอบไปดว้ย 

และผู้ทรงคุณวุฒิที่หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ได้เชิญมาวิภาษณ์รายงานวิจัยประกอบด้วย (๑) พระครูสิริรัตนานุ

วัตร,รศ.ดร. (๒) รองศาสตราจารย์ ดร. บุญ นิลเกษ (๓) รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. ณทัธร์ี ศรดี ีทีใ่ห้คำาแนะนำาปรบัปรงุแกไ้ข ขอขอบคุณวทิยาลัยสงฆพ์ทุธชนิราช มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั ทีส่นบัสนนุงบประมาณการวจิยั ขอขอบคณุคณะทมีงานอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรสาขาวชิาปรชัญา 

ผูช้ว่ยวจิยัทกุทา่นทีร่ว่มมอืรว่มใจกนัทำางานวจิยันีจ้นประสบความสำาเรจ็ ขอขอบคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประ

พฒัน ์ศรกูีลกจิ อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยัสงฆพุ์ทธชนิราช ทีใ่หค้ำาปรกึษาแนะนำา

๑๖๑
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ทำาให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุทิีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัความสำาเร็จทกุท่านท่ีไมไ่ดเ้อยนามทีใ่หค้ำาปรกึษาอนัเปน็

ประโยชน์ ในการวิจัยน้ีหากคุณความดีท่ีจะพึงเกิดข้ึนจากการวิจัยน้ี ขอยกให้เป็นปฏิการะคุณแก่ทุกท่านท่ีกล่าวมา

ตลอดทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล และส่วนบุคคลต่างๆ ไว้ ณ ที่นี้ 
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วนิดา ขำาเขียว. สุนทรียศาสตร์.กรุงเทพฯ: พรานนกการพิมพ์ ๒๕๔๓.
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 ๒๕๔๕.

  (๒) วิทยานิพนธ์:

จรูญ โกมทุรตันานนท์, “สนุทรยีศาสตร:์ ปญัหาเบือ้งตน้ในปรัชญาศลิปะและความงาม”, ภาควชิามนษุยศาสตร์
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การศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม”

ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

A Study of the meditation by the specification of “Rũpa – Nãma” 

according to Ājarn Nab Mahãneeranon 

พระณรงค์ สิริปญฺโญ*

พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร., ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ**

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป–นาม” ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 

มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาหลัก “รูป–นาม” ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒) เพือ่ศกึษาวธิกีารปฏบิตักิรรมฐานแบบกำาหนด “รปู–นาม” ตามแนวอาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์๓) เพือ่ศึกษา

การประยกุตใ์ชว้ธิปีฏบิตักิรรมฐานแบบกำาหนด “รปู–นาม” ตามแนวอาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์ของวดัสนัตวินั 

อำาเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก โดยการศกึษาข้อมูลจากคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท คอื พระไตรปฎิก อรรถกถา 

และฎีกา รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

 จากการศกึษาวจิยัพบวา่ “รปู–นาม” ทีป่รากฏในพระพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ คือ สภาวธรรมทัง้หลาย

ทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงโดยความเป็นปรมัตถ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นสภาพ

ธรรมที่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและแตกดับไปในที่สุด โดยสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงกระแสแห่ง

การรวมตัวกันของสภาพธรรมที่เรียกว่าขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นการรวมกันของ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร

ขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย และสมมติเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยดังกล่าวนั้น ว่าเป็น สัตว์ 

บุคคล ผู้หญิง ผู้ชาย เป็นต้น ซึ่งขันธ์ ๕ นั้น เมื่อกล่าวโดยความเป็นปรมัตถธรรม คือ “รูป–นาม” เท่านั้น ดังนั้น 

รูปธรรมนามธรรมจึงเป็นหลักปรมัตถธรรมที่สำาคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถือว่าเป็นอารมณ์ของ

วิปัสสนา 

 หากพิจารณาสภาพธรรมที่เป็น “รูป–นาม” ในระดับปรมัตถ์จะพบว่า “รูปธรรม” หมายถึงสภาวะ

ของสภาพธรรมที่มีความแตกดับไป มีการสลายแปรปรวนเป็นลักษณะ มีการแยกออกจากกันได้เป็นกิจ มีความ

เปน็อพัยากตธรรมหรอืมคีวามไมรู่อ้ารมณเ์ปน็อาการปรากฏในปัญญาของบณัฑิตทัง้หลายและมวีญิญาณเปน็เหตุ

ใกล ้สว่น “นามธรรม” ในทางพระพทุธศาสนานัน้ หมายถงึสภาวะของจติมกีารนอ้มเขา้ไปสูอ่ารมณเ์ปน็ลกัษณะ 

มีการประกอบกับวิญญาณ และประกอบกันเองโดยอาการที่เป็นเอกุปปาทตา เป็นต้น เป็นกิจ มีการไม่แยกกัน

กับจิต เป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลาย และมีวิญญาณเป็น เหตุใกล้ 

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
** อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาท่ีปรากฏตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การปฏิบัติเพื่อให้เกิด

ปญัญารู้แจ้งในสภาวะของรปูธรรมนามธรรมตามความเปน็จรงิ ซึง่อารมณใ์นการปฏบิตัวิปิสัสนานัน้ตอ้งมอีารมณ์

กรรมฐาน คือ วิปัสสนาภูมิ ๖ หรือรูปนาม และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาก็คือการเจริญสติปัฏฐาน โดยเป็นการ

พจิารณาเหน็กายในกาย การพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา การพจิารณาเหน็จติในจติ และการพจิารณาเหน็ธรรม

ในธรรม ซึ่งการกำาหนดรู้ในฐานทั้ง ๔ นี้เป็นการกำาหนดวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน

 วิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป–นาม” ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ เป็นหลักการ

ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การกำาหนดรู้ “รูป – นาม” ตามฐานทั้ง ๖ ที่ผัสสะเข้ามา

กระทบทางทวาร ๖ อันได้แก่ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ ในการปฏิบัติจึงใช้ทวารทั้ง ๖ 

เป็นฐานในการเจริญสติ ด้วยการกำาหนดรู้ ระลึกรู้ในผัสสะของ “รูป - นาม”ที่เกิดขึ้น ในขณะปัจจุบันที่เรียกว่า

อารมณ์ปัจจุบัน เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติกำาหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบันได้ต่อเนื่องอย่างเท่าทันโดยละเอียดสมบูรณ์ทุกการ

เคลื่อนไหวของอิริยาบถเหล่านั้นแล้ว ย่อมส่งผลให้การทำางานของสติสัมปชัญญะ ในการพิจารณารูปและนาม

ปรากฏชดัตามลำาดบัของวปัิสสนาญาณ ซึง่จะทำาใหผู้ป้ฏบิตัเิหน็สภาวะทีเ่กดิข้ึน ของรปูนามตามสภาพความเปน็

จริง และเห็นรูปนามนั้นตกอยู่ในอำานาจของ ไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความเกิดขึ้น 

ตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปในที่สุด

 วัดสันติวัน เป็นวัดที่เผยแผ่หลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่มีการนำาหลักการ

ปฏิบัติในหมวดอิริยาบถและหมวดสัมปชัญญะมาเป็นวิธีการปฏิบัติด้วยการกำาหนด “รูป-นาม” โดยประยุกต์ ให้

เข้ากับวิธีการทั้ง ๑๕ ข้อ ของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่จะตามพิจารณาเข้าถึง

เหตผุลตามความจรงิได ้และเพือ่นำาหลกัการปฏบัิตดิงักลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำาวนัเพือ่การพฒันาคณุภาพ

ชีวิต และน้อมนำาเข้าสู่โลกุตตรธรรมตามลำาดับจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพาน

คำาสำาคัญ: วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม”, อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

Abstract

 A study of meditation by the specification of “Rȗpa – Nāma (corporeality – abstract)”

according to Ājarn Nab Mahāneeranon consists of three objects: - 1) to study the core of 

“Rȗpa – Nāma” being in Theravada Buddhism 2) to study the method of meditation in the 

specification “Rȗpa – Nāma” according to Ājarn Nab Mahāneeranon 3) to study the application 

of meditationin the specification “Rȗpa – Nāma” according to Wat Santiwan Muang District, 

Phitsanuloke Provine. It is studies the data of Buddhist text called ‘Tipitaka,’ commentary, 

petition including concerned academic papers.

 It is the found that “Rȗpa – Nāma” being in Theravada Buddhism is states of all 

things both inside and outside existing in the state of ultimate both Rȗpa – Nāma. It arises 

and decays finally. All thing arises, those are merely combination of the five aggregates (Panca 
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khantha), namely: - Rupa–corporeality, Vedanā–feeling, Saññā–perception, mental formation, 

Vinnanā–consciousness. Those are line with Hetu-Paccaya –root conducts and supposed

‘animal, person, woman, man etc.’ The Five Aggregates as ultimate truth is R ȗpa – Nāma’ 

only. So, corporeality and abstract are the main ultimate truth of meditation as the object of 

vipassanā–insight meditation.

 If we contemplate the state of all thing as “Rȗpa – Nāma” in the level of ultimate 

found that “Rȗpadhamma” meaning the condition of Dhamma by decay, switching off, separation. 

It is the middle or unknowable object, appearing in the wisdom of sages closed consciousness. 

The Namadhamma (abstract) in Buddhism means the condition of mind tending the object. 

It relates with consciousness and self-combination by the single happening etc. It is in-separable. 

It is the appearance in wisdom of sages and closed consciousness.

 Insight meditation the text of Theravada Buddhism is the practice for happening of 

clear wisdom in Rȗpa – Nāma as really is. The object of insight meditation has to be the 6 

bases of insight or Rȗpa – Nāma and the insight meditation is the development in foundation 

of mindfulness from contemplation of corporeality in corporeality, of felling in felling, of mind 

in mind, of Dhamma in Dhamma specifying as the four foundation of mindfulness.

 The method of meditation in the specification of “Rȗpa – Nāma” according to Ājarn 

Nab Mahāneeranon is meditation in the 4 foundations of mindfulness specifying “Rȗpa – Nāma” 

in 6 bases touched by 6 door or channels i.e. eye – door, ear – door, nose – door, tongue – 

door, body – door, and mind – door. The 6 door are used as the foundation of mindfulness 

by knowledge and mindfulness of “Rȗpa – Nāma” arising in the present called the present 

temper. One who continually specifies to know in the present temper. His meditation temper 

is respectively clear in the contemplation of Rȗpa – Nāma as it really is. And he sees Rȗpa 

– Nāma as the three characteristics i.e. impermanent, suffering and non-self in happening, 

standing and passing away. 

 Wat Santiwan is an area in the propagation of insight meditation as the four foundation

of mindfulness following movement and clear comprehension in the specification of Rȗpa 

– Nāma applied in 15 methods in meditation of Ājarn Nab Mahāneeranon for facility of new 

beginner reaching root conduct as it really is. As mentioned above, it is took main meditation 

for application in daily life into the development of qualified life tending to super mundane 

states until “Nibbāna” (the Unconditioned State).

Keywords: meditation by the specification of “Rȗpa – Nāma”, Ājarn Nab Mahāneeranon 
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๑. บทนำา
 ในยามที่กระแสสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม

ของชาวโลกเปลี่ยนไปจากสมัยพุทธกาลอย่างมากมายนั้น เป็นปัญหาว่าการปฏิบัติธรรมแบบใดจึงจะเหมาะสม

กับชาวโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ แน่นอนว่าการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับ

กาลเวลา แตเ่นือ่งจากโลกไดเ้ปลีย่นไปทัง้ดา้นธรรมชาตแิละสงัคม จึงทำาใหบ้รบิทของการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธ

ศาสนาต้องพลอยเปลี่ยนไปด้วย หรือแม้แต่ในชีวิตประจำาวันโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมก็นับเป็นเรื่องยากสำาหรับ

ผูท้ีส่นใจเนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ไมเ่อือ้อำานวย ๑๐๘ แตใ่นขณะเดยีวกนั การมทีางออกดว้ยการเจรญิวปัิสสนา

กัมมัฏฐานด้วยการใช้ปัญญาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการปฏิบัติเต็มรูปแบบย่อมสามารถช่วยทำาให้การดำาเนินชีวิต

นั้นเป็นไปอย่างเข้าใจโลกและความจริงของชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน แบบ

กำาหนด “รปู – นาม” ทีเ่ปน็การเอาสตปิญัญาเขา้ไปตามดูตามสงัเกต เขา้ไปจดจอ่ เขา้ไปใสใ่จ ตอ่สภาวะลกัษณะ

ทีป่รากฏในขณะนัน้ๆ ตอ่ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงและความเปน็ไปตา่ง ๆ  ทัง้การเกิดขึน้ ตัง้อยู ่เสือ่มและดบั

ไป ของรูปนามหรือของร่างกายของจิตใจ หรือของรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยมุ่งให้เกิดความ

รู้ความเข้าใจ ซึ่งจะทำาให้สามารถเห็นสภาวะ ของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงและรู้แจ้งแทงตลอดในปรมัตถสัจจ์ 

คือ พระนิพพานในที่สุด ๑๐๙

 ในประเทศไทยมีแนวการสอนปฏิบัติกรรมฐานหลากหลายวิธี ซึ่งมีทั้งสมถกรรมฐาน และวิปัสสนา

กรรมฐาน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันมีสำานักปฏิบัติธรรมจำานวนมากใช้แนวสติปัฏฐาน ๔ เพราะเชื่อ

มั่นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุนิพพานได้ และการศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” 

จงึนบัเปน็ทางเลอืกหนึง่สำาหรบัผูท่ี้สนใจ ซึง่เปน็รปูแบบการเขา้ถงึธรรมโดยตรงทีแ่สดงให้เหน็ว่าทา่มกลางความ

วุ่นวายสับสนของโลกปัจจุบันโอกาสในการบรรลุธรรมก็ยังเปิดให้กับผู้คนในทุกสถานภาพ นั่นก็คือ การอาศัยวิธี

การเจรญิวปิสัสนากมัมฏัฐานแบบไม่ตอ้งอาศยักำาลงัสมาธขิัน้สงู เนือ่งจากเปน็วธิกีารทีต่อ้งการเขา้ใจในหลกัการ

ความเปน็ไปของโลกและชวีติตามหลกักฎไตรลกัษณ ์ซ่ึงเปน็แนวทางหรอืกระบวนการใชป้ญัญา ทีส่ามารถฝกึได้

โดยเอาสตเิขา้ไปตัง้กำากบัจติตามชอ่งทวารทัง้ ๖ เมือ่ปฏบิตัไิดผ้ลแกก่ล้าแล้วจะสามารถตดัแดนเชือ่มตอ่อายตนะ

ทั้ง ๖ คู่นั้นไม่ให้ติดต่อกันได้ โดยจะเห็นตามความเป็นจริงว่า เมื่อตากระทบรูปเห็นสักแต่ว่าเป็นแค่รูป ไม่ใช่ตัว 

ไม่ใช่ตน บุคคล เรา เขา ไม่ทำาให้ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้น รูปจะดับลงอยู่ 

ณ ตรงนั้นเอง ไม่ไหลเข้ามาสู่ภายในจิตได้อกุศลกรรมทั้งหลายจะไม่ตามเข้ามาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาถึงกฎ

ไตรลักษณ์ที่เป็นการฝึกจิตตนเองไม่ให้ประมาท ยอมรับความจริง เพื่อใช้เป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

และใช้เป็นฐานในการทำาวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรลุมรรคผลต่อไป 

 การปฏบิตักิรรมฐานแบบกำาหนด “รปู–นาม”ตามแนวอาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์นัน้ จงึเปน็เรือ่งที่

เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ของคนในยุคร่วมสมัยที่ว่า 

ผู้ปฏิบัติสามารถเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานโดยพิจารณาไตรลักษณ์โดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาได้ คือ ฝึกการใช้ปัญญา

โดยตรงด้วยการตามด ูตามรู ้ตามกำาหนดในลกัษณะอาการตา่งๆ ทีก่ำาลงัปรากฏขึน้ตามความเปน็จรงิทัง้กายและ

๑๐๘ วิปัสสนากัมมัฏฐานกับแนวทางการปฏิบัติ แบบ “สุกขวิปัสสก” ในยุคร่วมสมัย, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: https://jaojook.

 wordpress.com/2015/03/14/. (สืบค้นเมื่อ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙)
๑๐๙ วรเดช ปัญจรงคะ, การเจริญสติด้วยวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๔๙), หน้า ๙.
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ใจว่าลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะอาการปรากฏอย่างไร ด้วยการทำาความแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)

ให้ดถีงึอาการเหลา่นัน้ แต่ผูป้ฏบิตัยิงัมีความไมเ่ข้าใจเกีย่วกบัหลกัปฏิบตัมิากนกั จงึเปน็ส่ิงจำาเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการและเหตุผลของการกำาหนดรู้ในอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการรู้สภาวะการ

เกิดดับของ “รูป – นาม” ให้ถูกต้องมิฉะนั้นก็จะปฏิบัติไปอย่างผิด ๆ เพราะอาจจะเกิดความ หลงผิดได้ เช่น

ในขณะนัน้ผูป้ฏบิตักิำาลงัยนื กรู็ช้ดัวา่กำาลงัยนื (ยนืเปน็รปู รูว้า่ยนืเปน็นาม) แตส่่วนมากแล้วผู้ปฏิบตัมิกันกึเอาเอง 

คิดเอาเอง แล้วเข้าใจว่า การนึกเอา คิดเอา นั้นเป็นความรู้สึกตัว เมื่อเป็นเช่นนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อปัญญา

เกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา กล่าวคือ การปฏิบัติต้องมีตัวกรรมฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ๑๑๐ 

หรอืรปูกบันาม ซึง่เปน็ตวัถกูเพง่ และตวัเพ่ง คอื อาตาป ีสมัปชาโน สตมิา ๑๑๑ และมคีวามรูส้กึตวัในการพจิารณา

รูปธรรมนามธรรม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ความรู้สึกตัวในขณะปฏิบัติมีมากเท่าไหร่ ก็ได้อารมณ์ปัจจุบันมาก

ขึน้เทา่นัน้ ดว้ยเหตนุี ้การฝกึสตใิหม้คีวามคมกลา้ดว้ยการระลกึรูส้กึตวัอยูใ่นขณะปจัจบุนัจงึเปน็หัวใจสำาคญัของ

วิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาหลกัการและวิธกีารปฏบิตักิรรมฐานแบบกำาหนด “รปู – นาม” 

ตามแนวอาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์วา่มหีลกัการและวิธกีารรวมทัง้ขัน้ตอนในการปฏบิตัอิยา่งไร และเพือ่ศกึษา

การประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ของวัด

สนัตวินั ซึง่เปน็วธิกีารปฏบิตัทิีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั วา่มคีวามเหมอืนความแตกตา่งหรอืมคีวามสอดคล้องกนัมากนอ้ย

เพียงไร กับหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการหาคำาตอบของประเด็น

ปัญหาดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลัก “รูป – นาม” ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 

 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนวอาจารย์แนบ

มหานีรานนท์ ของวัดสันติวัน อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) โดยมีข้ันตอนในการวิจัย

ซึ่งเริมต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม”ในพระไตรปิฎกรวม

ทัง้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนำาผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้เกีย่วกบัหลกัการกำาหนด “รปู –นาม” 

ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานั้น นำามาใช้เพื่อศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตาม

แนวอาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์และไดศ้กึษาถงึการประยกุตใ์ชว้ธิกีารปฏบิตักิรรมฐานแบบกำาหนด “รปู–นาม”

ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑ วัดสันติวัน อำาเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีจุดมุ่งหมาย

๑๑๐ ม.มู.อ. (ไทย) ๑/๑๐/๓๖๔.
๑๑๑ ม.มู.อ. (ไทย) ๑/๑๐/๓๗๐.

๑๖๗
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เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนว

อาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์ของวดัสนัตวินั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัแิละผลของการปฏบิตัิ

ที่เกิดขึ้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย

ดำาเนินการศึกษาและนำาเสนอรายละเอียดดังนี้

 ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คือ พระไตรปิฎก, วิทยานิพนธ์, เอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย 

 ๒) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ได้แก่ พระครูสันติจันทคุณ (หลวงพ่อบุญมี 

จนฺทูปโม) เจ้าสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑ พระวิปัสสนาจารย์พร้อมทั้งกลุ่มแม่ชีผู้ปฏิบัติ

ธรรม ณ วัดสันติวัน: เลขที่ ๒๘๙/๒ หมู่ ๓ ตำาบลบึงพระ อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 ขั้นตอนที่ ๒ การสรุปวิเคราะห์ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ เพื่อนำามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำาเสนอผลการวิจัย

โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สรุปและเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งข้อเสนอแนะ

 ขัน้ตอนที ่๓ ศกึษาผลการประยกุต์ใชห้ลกัปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานแบบกำาหนด “รปู – นาม” ของวดั

สันติวัน จากผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการประยุกต์ใช้การกำาหนด “รูป – นาม” เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางใน

การดำาเนนิชวีติตามหลกัวปิสัสนากมัมฏัฐาน พบวา่ ผูป้ฏบิตัวิปิสัสนานัน้ มคีวามศรทัธาตอ่พระพทุธศาสนาอยา่ง

แรงกล้า จนกระทั่งสามารถอุทิศทั้งร่างกายชีวิตของตนเองและเวลาส่วนใหญ่ไปกับการปฏิบัติวิปัสสนา เพ่ือให้

ตนเองได้รู้แจ้งเห็นจริง โดยอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน ข้อธรรมะปฏิบัติหรือหลักการที่ถูกจริตตน ทั้งน้ี

เพื่อทำาจิตของตนให้ฉลาด รู้เท่าทันในเรื่อง ทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รู้สาเหตุของทุกข์หรือปัญหา รู้นิโรธความ

ดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหา และรู้วิธีการหรือหนทางดับทุกข์ คือ รู้มรรคมีองค์ ๘

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑. หลัก “รูป – นาม” ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 จากการศึกษาพบว่า “รูป” เมื่อกล่าวโดยสภาวะของรูปที่เป็นปรมัตถ์ซ่ึงมีความละเอียดเล็กมาก 

โดยเป็นองค์ประกอบทางร่างกายที่มีการเจริญเติบโตมาจากกลละ คือการปฏิสนธิเซลล์ อาศัยการเจริญเติบโต

มาด้วยสารอาหารที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของอวัยวะน้อยใหญ่ ที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นำ้า ลม ไฟ 

ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้มีการจำาแนกประเภทของรูปในระดับปรมัตถ์ โดยรูปดังกล่าวมีจำานวนทั้งหมด ๒๘ 

รูป คือ มหาภูตรูป ๔ ที่ได้ชื่อว่า มหาภูตรูป เพราะรูปธรรมทั้ง ๔ รูปนี้ เป็นรูปที่เป็นใหญ่ เป็นประธาน เป็นที่

อาศัยแก่รูปอื่นๆ ทั้งหลาย รูปอื่นๆ ท้ังหมดถ้าไม่มีมหาภูตรูปรองรับก็เกิดขึ้นไม่ได้ มหาภูตรูปนั้นมีอยู่ทั่วไปใน

โลกธาตุ ทั้งปวง มหาภูตรูป เป็นรูปใหญ่โตปรากฏชัด และเป็นรูปที่มีอยู่โดยสภาวะ เพราะเป็นรูปที่มีอยู่ในวัตถุ

สิ่งของทั้งสิ้น รูปทั้งหลายล้วนประกอบขึ้นจากรูปเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนเด่นชัด ซึ่งเมื่อแยกละเอียดลงไป

อีกในด้านรูปธรรมหรือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ที่มาประชุมกันเข้าก็จะพบว่า ในมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้นยัง

มีรูปอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า อุปาทายรูป ๒๔ ซึ่งเป็นรูปอาศัย ซึ่งเป็นการอธิบายที่สงเคราะห์ลงในขันธ์ ๕ ใน

ส่วนรูปขันธ์ ที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ไม่ใช่ของตาย ชีวิตต้องเคลื่อนไหว และองค์ประกอบทั้ง

หลายสมัพนัธน์ัน้ลว้นเปน็เหตปุจัจยัแกก่นัทีเ่ราเรียกวา่ สงัขารธรรม ขณะเดยีวกนักย็งัแยกแต่ละอยา่งนัน้ออกไป

๑๖๘



169การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ให้ชัดอีกว่า ตัวคนจริงๆ นั้นไม่มีอะไรมันเป็นเพียงปรากฏการณ์หรือ สภาวะที่เนื่องมาจากการรวมตัวของธาตุทั้ง 

๖ หรือ ขันธ์ทั้ง ๕ นั้นเองหลายเหล่านี้ก็คือร่างกายที่ประกอบมาจากธาตุ แต่การประกอบกันเป็นกายมนุษย์ซึ่ง

มีความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆ นี้ก็เนื่องมาจากสภาพจิตใจ นับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพึง

ทำาความเข้าใจก็คือ จิตหรือนามธรรม

 “นาม" คอืสว่นทีเ่ปน็ทางดา้นจติใจคอื วญิญาณธาต ุเปน็ธาตรุู ้ไมม่รีปูรา่ง ไมอ่ยูใ่นอทิธพิลของสถาน

ทีแ่ละกาลเวลา จติมอียูโ่ดยสภาพของมนั ซึง่นามธรรมนี ้ไดแ้กน่ามจติกบันามเจตสกิ ซึง่ในแตล่ะอยา่งกแ็ยกยอ่ย

ออกไปอีกเป็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจากนั้นเวทนาก็แยกย่อยออกไปเป็นเวทนา ๓ หรือเวทนา ๕ หรือ

เวทนา ๖ สัญญาก็แยกย่อยออกไป เป็นสัญญา ๖ เป็นเจตสิก ๕๐ และวิญญาณก็แยกออกไปเป็น ๖ เป็น ๘๙ 

หรอืเปน็ ๑๒๑ เป็นตน้ นามธรรมนีจ้ะอยูใ่นประสาททกุสว่นในร่างกาย โดยจติจะอยูใ่นซอ่งวา่งซึง่มอียูใ่นทกุสว่น 

ไม่ว่าที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรืออวัยวะน้อยใหญ่ใดๆ ในร่างกายนี้ก็มีจิตแทรกซึมอยู่ มีหน้าที่คอยรับรู้การกระทบ

และกระบวนการต่างๆ ทันทีที่เราเปิดประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งรับสิ่งเร้า จะมีการกระทบรู้เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น

เวลาเปิดตารับแสง แสงมากระทบประสาทตาจิตมารับรู้แสงที่ตา วิญญาณที่รู้การรับแสงที่ประสาทจักขุ เรียกว่า 

(จกัขวุญิญาณ) กระบวนการรบัรู้แตล่ะครัง้นีเ้รยีกวา่ (ผัสสะ) ธรรมชาตขิองจิตเปน็สภาพธรรมทีรู่ส่ิ้งใดสิง่หนึง่โดย

จิตแต่ละดวงต้องมีสิ่งที่จิตกำาลังรับรู้ เรียกว่าอารมณ์

 เมื่อกล่าวโดยสรุป “รูป” ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงสภาวะของสภาพธรรมที่มีความแตกดับ

ไปมีการสลายแปรปรวน เป็นลักษณะ มีการแยกออกจากกันได้ เป็นกิจ มีความเป็นอัพยากตธรรมหรือมีความ

ไม่รู้อารมณ์ เป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายและมีวิญญาณ เป็นเหตุใกล้ ส่วน “นาม” ในทาง

พระพุทธศาสนา หมายถึง สภาวะของจิตมีการน้อมเข้าไปสู่อารมณ์ เป็นลักษณะ มีการประกอบกับวิญญาณ 

และประกอบกันเองโดยอาการที่เป็นเอกุปปาทะตาเป็นต้น เป็นกิจ มีการไม่แยกกันกับจิต เป็นอาการปรากฏ

ในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลาย และมีวิญญาณ เป็นเหตุใกล้ ในขันธ์ทั้ง ๕ รูปขันธ์เป็นรูป เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 

สงัขารขนัธ ์และวญิญาณขนัธเ์ปน็นาม ซ่ึงจดัเปน็อารมณใ์นการปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนา ตามหมวดหมวดอริยิาบถ

บรรพและหมวดสัมปชัญญะบรรพนั้น อาการที่ปรากฏทางกายทั้งหมด เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน อาการคู้ เหยียด 

แล เหลียวเป็นต้นจัดเป็นรูป สภาวะที่เข้าไปรับรู้อาการยืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียด แล เหลียวนั้นๆ เรียกว่านาม 

ทั้งรูปและนามนี้ ล้วนตั้งอยู่ในไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน

 ๒. วิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 

 วิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา วิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักการปฏิบัติซึงให้เกิดปัญญา 

และหลดุพน้จากอปุกเิลสทัง้ปวง เปน็แนวทางปฏบิตัทิีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัวา่เปน็เลิศในบรรดาวธิกีารปฏบิตั ิโดย

เฉพาะวิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วยวิปัสสนาภูมิ หรือ อารมณ์กรรมฐาน ๖ หมวด คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 

ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ตามแนวสมถยานกิ คอื สำาหรบัผูท้ีม่คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับเรือ่งนี ้คอืรูส้ภาวะของรูปนาม เหตปุจัจยัของรปูนาม 

และรู้สภาวะของพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ส่วนวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิปัสสนายานิก 

บางครัง้เรยีกว่าสทุธวิปิสัสนายานกิกรรมฐาน เป็นการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานลว้นๆ โดยการกำาหนดรูน้ามรปูที่

เกิดขึ้นตามทวารทั้ง ๖ ที่มีการกระทบ (ผัสสะ) กับสิ่งแวดล้อมภายนอก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวนี้ 

มีองค์ประกอบสำาคัญ ๓ อย่าง คือ ตาเป็นรูป ซึ่งเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ คือการเห็น รูปหรือคลื่นแสงก็เป็น

รูป และจักขุวิญญาณคือการเห็นเป็นนาม แต่อย่างไรก็ตามวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบกำาหนด 
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“รูป – นาม” ก็ยังต้องดำาเนินไปตามหลักปฏิบัติในสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่นิยมกันมากที่สุดในขณะนี้ 

เพราะเป็นหนทางเอกที่จะทำาให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์ และโทมนัส เพื่อ

บรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

 สติปัฏฐานมี ๔ อย่าง คือ

 ๑. กายานปุสัสนาสตปิฏัฐาน เป็นการกำาหนดรูก้องรปู ซึง่แบ่งเปน็ ๑) การกำาหนดรูล้มหายใจเขา้ออก 

๒) การกำาหนดรู้อิริยาบถ ๔ ๓) กำาหนดรู้ด้วยสัมปชัญญะ ๔ ๔) กำาหนดรู้ด้วยการพิจาณากายโดยความเป็นของ

ปฏิกูล ๕) กำาหนดรู้ด้วยการพิจารณากายโดยความเป็นธาตุ ๔ ๖) กำาหนดรู้ด้วยป่าช้า ๙ อย่าง เพื่อให้เห็นว่ากาย

นี้สักแต่ว่าเป็นกายเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

 ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการกำาหนดรู้เวทนา ที่เป็นทั้งสุข ทั้งทุกข์ และทั้งไม่สุขไม่ทุกข์

 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการกำาหนดรู้จิตที่ปรุงแต่งและปราศจากการปรุงแต่งด้วยราคะ 

โทสะ โมหะ ความหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะ จิตเป็นสมาธิ และจิตที่หลุดพ้นแล้ว

 ๔. ธัมมานานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการกำาหนดรู้ธรรมที่เป็น นิวรณ์ธรรม อุปาทานขันธ์ อายตนะ 

โพชฌงค์ธรรม เป็นต้น

 จากหลกัการปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนาตามหลกัของสตปิฏัฐานสูตรในกายานปุสัสนาสติปฏัฐานเฉพาะใน

หมวดอิริยาบถบรรพสัมปชัญญะบรรพนั้น พบว่า การกำาหนดรูปนาม ก็เพื่อฝึกให้มีสติสัมปชัญญะคอยกำาหนดรู้

ในการเคลื่อนไหวของอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยต่างๆ เช่น ยืน เดิน นั่น นอน และการก้าว ในการถอย ใน

การแล ในการเหลยีว ในการกิน ในการดืม่เปน็ตน้ การปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน จงึเปน็อบุายทีท่ำาใหเ้รอืงปญัญา

เปน็การสอนใหบ้คุคล ใชป้ญัญา สตแิละความเพยีรพยายามเพง่พนิจิดสูิง่ที ่เรยีกวา่ ขนัธ ์๕ หรอืไมว่า่ตนจะอยูใ่น

อริิยาบถใดๆ ก็ใหพิ้จารณาและทำาความรูต้วัอยูเ่สมอ เมือ่ผู้ปฏิบตัมิสีตกิำาหนดรูไ้ดล้ะเอยีดสมบรูณ ์การทำางานของ

สติในการพิจารณาส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหว คือ รูป และส่วนที่รับรู้การเคลื่อนไหวคือ นามหรือจิต ที่ทำาให้เกิด

การเคลือ่นไหวในอริยิาบถตา่งๆ นัน้ จะทำาใหผู้ป้ฏิบตัสิามารถรูเ้ทา่ทนัสภาวะของรปูนามนัน้ๆ ซึง่การพจิารณานี้

จะทำาให้ผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นของรูปและนามตามความเป็นจริง ผู้ปฏิบัติมีปัญญาย่อมเห็นประโยชน์เห็น

โทษของการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆ มีปัญญาหยั่งเห็นไตรลักษณ์ว่ารูปและนามที่ตามรู้ในปัจจุบันขณะนั้น ไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ละความยึดมั่นในร่างกาย ตัวตน บุคคล เราเขา จิตขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ

และสามารถจะบรรลุมรรคผล นิพพานได้

 จากการศกึษาพบวา่ การปฏิบตักิรรมฐานแบบกำาหนด “รปู – นาม” ของอาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์

เปน็แนวทางการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานตามแนววปิสัสนา ยานกิ บางครัง้เรยีกวา่สุทธวิปิสัสนายานกิกรรมฐาน

ที่เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานล้วนๆ โดยการกำาหนดรู้นามรูปที่เกิดขึ้นตามทวารทั้ง ๖ ที่มีการกระทบ 

(ผัสสะ) กับสิ่งแวดล้อมภายนอก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวนี้ มีองค์ประกอบสำาคัญ ๓ อย่าง คือ ตา

เป็นรูป ซึ่งเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ คือการเห็น รูปหรือคลื่นแสงก็เป็นรูป และจักขุวิญญาณคือการเห็นเป็น

นาม ดังนั้น ความรู้ทั่วพร้อม รู้รอบคอบ รู้ตัวเสมอ จะทำาให้เกิดการกำาหนดรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์และหลักในหมวด

สัมปชัญญะบรรพในสติปัฏฐานสูตรนั้น ก็คือหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นการฝึกให้มีสติ สัมปชัญญะ

ในการกำาหนดรู้ในอิริยาบถทุกๆ อิริยาบถ มีการก้าวไป ถอยกลับ การแล การเหลียว การเหยียด การคู้ การนุ่ง

ห่ม การฉัน การดื่ม การถ่าย เป็นต้น
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 ๓. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ของวัดสันติ

วัน อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 จากการศึกษาพบว่า สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๑ วัดสันติวัน ได้ยึดแนวทาง

และรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนวทางการปฏิบัติของอาจารย์ แนบ 

มหานีรานนท์ มาประยุกต์ใช้โดยให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การกำาหนดรู้รูปกับนาม

เป็นหลัก และนำาเอาหลักปฏิบัติในหมวดอิริยาบถบรรพมาเป็นแนวทางหลักในการสอน ควบคู่กับการปฏิบัติใน

สัมปชัญญะบรรพหรืออิริยาบถย่อย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 ๑. กจิเบือ้งตน้การปฏบิตัวิิปสัสนากรรมฐานในวดัสนัติวนัแหง่นี ้ไดย้ดึถอืปฏบิติัตามหลกัทีป่รากฏใน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือสำาคัญในการทำาจิตให้บริสุทธ์ิ ด้วยการถือเอาพระรัตนตรัยและศีลอัน

เปน็พืน้ฐานของการปฏบิตั ิสว่นหลกัการและแนวทางในการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานนัน้ก็ไดย้ดึถอืแนวทางของ

อาจารยแ์นบ มหานรีานนท ์มาเปน็แนวทางในกาปฏิบตั ิโดยการนำามาประยกุตใ์ช้ในการปฏิบตัเิพือ่ใหเ้กดิปญัญา 

รู้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติ เช่น ขันธ์ ๕ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ โดยการใช้สติสัมปชัญญะตามรู้

อริยิาบถทกุอาการเคลือ่นไหว และใหค้วามสำาคญัการปฏบิตัติามหลกัสตปิฏัฐานสตูร คอืการกำาหนดรูร้ปูกับนาม

 ๒. วิธีการปฏิบัติในอิริยาบถบรรพ คือ การกำาหนดรู้ ระลึกรู้ในอาการของอิริยาบถต่างๆ ที่กำาลังเกิด

ขึ้นในขณะปัจจุบันด้วยสติสัมปชัญญะ วิริยะ และโยนิโสมนสิการ โดยไม่บังคับ แต่ดูแล้วกำาหนดรู้ซึ่งพฤติกรรม

นั้น ๆ ตามอิริยาบถทั้ง ๔ “ให้ดู ให้รู้ แต่อย่าหลง”

 ๓. วธิกีารปฏบิตัใินสมัปชญัญบรรพ คอื การกำาหนดอริยิาบถยอ่ย มวีธิกีารปฏบิตั ิคอืขณะกา้วไปขา้ง

หน้า ขณะเหลียวซ้ายและแลขวา ขณะคู้เข้าและเหยียดออก ขณะจับสิ่งของต่าง ๆ  ขณะบริโภคอาหาร ดื่ม เคี้ยว 

ลิ้ม ขณะถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ขณะเดิน ยืน นั่ง หลับ (จะหลับ) ตื่น นิ่ง ทำาทุกอย่างให้กำาหนดรู้อยู่เสมอ เพราะ

อาการของรปูนามนัน้สามารถรบัรูไ้ดต้ลอดเวลาในขณะการปฏิบตัวิปิสัสนาภาวนา เพยีงแตว่า่สภาวธรรมไหนจะ

ปรากฏชดักวา่กนัแคน่ัน้เอง การกำาหนดสภาวะลกัษณะของรปูนามสามารถพบไดต้ลอดในขณะปฏบิตัธิรรมและ

ชัดเจนอีกด้วย 

 ๔. ผูป้ฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานสามารถนำาหลกัการปฏบิตัไิปใช้ในชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ทำาใหจ้ติใจสะอาดบรสิทุธิ ์จติใจเยอืกเยน็ มสีต ิสมาธมิากขึน้ สามารถปรบัปรงุพฤตกิรรมทีไ่มดี่ของตนเอง

ได้ มีสมาธิในการดำาเนินชีวิต มีความอ่อนน้อมมากขึ้น เข้าใจรู้คุณค่าของชีวิตของตนเองและผู้อื่น รู้จักวางเฉยต่อ

เร่ืองท่ีมารบกวนจิตใจและใช้สติปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้น ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เม่ือเกิดปัญหาใช้สติ

ปัญญาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

 นอกจากวิธีปฏิบัติดังได้กล่าวมา ยังมีวิธีปฏิบัติประจำาวัน ซึ่งเรียกกันว่าวัตรปฏิบัติ โดยมีกฎระเบียบ

ปฏิบัติสำาหรับพระสงฆ์ และฆราวาส ซึ่งหลักวัตรปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายนำาไปสู่วิธีปฏิบัติเพื่อทำา

จิตใหส้งบสันติภายใน และสามารถประยุกต์ใช้กับการดำาเนินชีวติได้คือทำาให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ จิตใจเยือกเย็น 

มีสติ เป็นสมาธิมากขึ้น สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะในการนำาข้อมูลไปใช้

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบกำาหนด “รูป – นาม” ตามแนวอาจารย์
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แนบ มหานรีานนท์ ตามหลกัการปฏบิตัวิปิสัสนาในสตปิฏัฐานสูตร ซึง่ยงัมไิดค้รอบคลุมในประเดน็วธิกีารนำาหลัก

กำาหนด “รูป – นาม” ไปใช้ในกรรมฐานกองอื่นๆ ในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการฝึกสติสัมปชัญญะ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ

ศึกษาหลักการกำาหนด “รูป – นาม” โดยละเอียดจึงควรที่จะศึกษาในประเด็นนี้ต่อไป

 ๒. ข้อเสนอแนะในการทำาวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป

หากมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ ผู้ที่จะศึกษาควรศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

 ก) ศึกษาวิธีการกำาหนดรูปนามกับหลักไตรลักษณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 ข) ศึกษาวิธีในการปฏิบัติวิปัสสนาในหมวดอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดรูปนาม

บรรณานุกรม

วิปัสสนากัมมัฏฐานกับแนวทางการปฏิบัติ แบบ“สุกขวิปัสสก”ในยุคร่วมสมัย, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: 

 https://jaojook.wordpress.com/2015/03/14/. (สืบค้นเมื่อ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)

วรเดช ปัญจรงคะ, การเจริญสติด้วยวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๙.
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๑
การศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิในพุทธศาสนาเถรวาท

A STUDY OF DHAMMA OF EMPEROR IN THERAVADA BUDDHISM

  นายนิติเวท ทานประสิทธิ์ *

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาพระเจ้าจักรพรรดิในพุทธ

ศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิใน พุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อประยุกต์หลัก

ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิใช้ในการบริหารองค์การ ผลการศึกษา พบว่า

 พระเจ้าจักรพรรดิในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ๕ ประการ คือ (๑) ความหมายและความ

สำาคัญของพระเจ้าจักรพรรดิ กล่าวคือ จักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้ง ๔ เป็นผู้รักษาศีล เป็นธรรมราชา ปกครอง

ด้วยทศพิธราชธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น (๒) ประวัติความเป็นมาและการกำาเนิดพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้า

จักรพรรดิทุกพระองค์ จะทรงอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้น ในช่วงที่อายุขัยของชาวชมพูทวีปยืนยาวมาก โดย

เฉพาะเมื่อมนุษย์มีอายุขัย ๘๐,๐๐๐ ปี ขึ้นไปจะเป็นช่วงที่มีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติมาก (๓) ความแตกต่าง

ระหว่าง พระเจ้าจักรพรรดิกับเจ้าผู้ครองแผ่นดินทั่วไป พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงราชาปกครองเมืองใดเมืองหน่ึง 

แต่พระองค์มีอำานาจเหนือทวีปใหญ่ทั้งสี่ และทวีปน้อยสองพัน พระองค์ทรงมีฤทธ์ิอำานาจเหนือทวีปทั้งหลาย

ไม่ใช่ด้วยกำาลัง แต่ด้วยคุณความดี พระองค์ทรงปกครองด้วยธรรม ทรงแสดงธรรมให้อาณาประชาราษฎร์ (๔) 

องค์ประกอบของพระเจ้าจักรพรรดิในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยคุณธรรม มีแก้ว ๗ ประการ และเป็นที่

ยอมรับของอาณาประชาราษฎร์ในทวีปทั้ง ๔

 หลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้แก่ หลักธรรมาธิปไตย อคติ ๔ ศีล ๕ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิ

วัตร ราชสังคหวัตถุ อปริหานิยธรรม พรหมวิหาร อิทธิบาท สัปปุริสธรรม หลักการทูต พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรง

ธรรม เป็นธรรมราชาในโลกน้ี ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม 

ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองชนภายในโดยธรรม

 ประยุกต์หลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิใช้ในการบริหารองค์การ ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการ

ปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ยังคนอื่นให้พึงพอใจโดยธรรม ยึดความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหลักในการ

ปกครอง สามารถเปน็นกัปกครองทีเ่ขา้ใจถึงปัญหาของผู้ใตป้กครองหรอืบคุคลทัว่ไป และมวีธิกีารแกป้ญัหาเหล่า

นัน้ ดว้ยความถูกตอ้ง และตัง้อยูใ่นธรรม ทำาให้ประชาชนสว่นมากมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เศรษฐกจิ สังคมในประเทศ

ที่ตนปกครองนั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนมีความสุข ประเทศชาติมั่นคง เพราะเกิดจากการที่ผู้ปกครอง

ตัง้อยูใ่นจกัรวรรดวิตัร ไมว่า่องคก์รนัน้จะมบีคุคลจำานวนมากหรอืนอ้ยกต็ามตลอดจนการบรหิารงานบคุคล การ

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา

๑๗๓
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บริหารงานด้านงบประมาณ และด้านอื่นๆ ก็สามารถพัฒนาองค์กรของตนให้เจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล อันเป็นหัวใจสำาคัญที่ทำาให้องค์กรประสบผลสำาเร็จในทุกด้านสืบไป

คำาสำาคัญ: หลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ, อธิปไตย, ความยุติธรรม

Abstracts
  In this thesis, there are three main objectives: (1) to study of the emperor in Ther-

avada Buddhism (2) to study of the emperor’s virtue in Theravada Buddhism (3) to apply the 

emperor’s virtue into administration, the study found.

  The emperor in Buddhism consists of five reasons: (1) the meaning and significance 

of the divine emperor is the emperor who ruled the whole continent is four precepts as Kings 

Dominion with Virtues. Not hurting others (2) the history and origins of the emperor. His Imperial 

It will only occur in the Indian subcontinent. During the lifespan of the Indian subcontinent 

longer. Especially when men have a life expectancy of 80,000 years is the emergence of an 

emperor (3) the difference between emperor and ruler of the land in general. He is not a king 

ruling a particular city. He has power over all four major continents, and at least two continents. 

He has power over all continents, not by force just by Virtue. He ruled with justice preach to 

citizens (4) component of the Emperor in Buddhism consists seven virtues and equipped with 

seven diamond and is acceptable to citizens on four continents.

  The principles of emperor’s virtue includes Dhammatipatai, Four Prejudice, Five 

Precepts, Ten Virtues of King, Emperor’s Observances, Rajasangahavatthu, Aparihaniyadhamma, 

Four Sublimes of Mind, Four Paths of Accomplishment, Sappurisadhamma, the Principle of 

Diplomacy. The Kings of this world lived only fair homage, respect, humility fair is a great honor 

to uphold justice. He managed to maintain and protect the internal protected by the fair.

  Application of the Emperor’s virtue in organization management. Using religion as a 

tool to rule the people to peace. He manages others to receive satisfaction by fairly justified 

and based on accurate, fair, for the ruler of country. He can be a leader who understands 

the problem of people or the public, and he have the method to solve those problems with 

accuracy, he located in a fair and make most people better living in their socio-economic de-

velopment to the region quickly. Everyone is happy, nation is stable which originate by leader 

who is in the Emperor's conduct. Whether the enterprise will have many guests or less, as well 

as personnel management, administrative, budgetary and other aspects, they can develop their 

organizations to progress effectively. And it is the key to corporate success in the future.

Keywords: Emperor’s Virtue, Sovereignty, Justice 

๑๗๔
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๑. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
 ความยิง่ใหญข่องมนษุยต์ามตำานานของชาวพุทธโบราณ มทีัง้หมด ๔ รปูแบบดว้ยกนั เรยีกวา่ถปูารห

บคุคล๑๑๓ หมายถึง ผูม้คีณุวิเศษ คูค่วรแก่การสร้างสถปูไวใ้หม้หาชนเคารพบชูาและรำาลกึถงึ ซึง่การเคารพบชูาและ

การรำาลึกถึงนั้น จัดว่าเป็นการปฏิบัติดี เป็นความดีที่มีผลยิ่ง แก่ตัวผู้เคารพบูชาและรำาลึกถึง ถูปารหบุคคลทั้ง ๔ 

รปูแบบนีไ้ด้แก ่(๑) พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ (๒) พระปจัเจกพทุธเจา้ (๓) พระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจา้ 

และ (๔) พระเจ้าจักรพรรดิมีดังนี้เป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง คุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ ใน

คำาสอนทางพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่า จักรวรรดิวัตร แต่ในไตรภูมิพระร่วงกำาหนดว่า พระเจ้าจักรพรรดิ คือผู้

ถ่ายทอดศีล ๕ และทศพิธราชธรรม ให้ราชาและมนุษย์ทั้งหลายตลอด ๔ ทวีป เหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า เป็นผู้ถ่ายทอดอริยมรรค มีองค์ ๘ และโพธิปักขิยธรรม ธรรมเพื่อปัญญาแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย

แก่ชาวโลกนั่นเอง 

 พระเจ้าจักรพรรดิจึงมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครอง เพราะการบริหาร หมายถึง การใช้

ศาสตร์และศลิปน์ำาเอาทรัพยากรบรหิาร เช่น คน เงนิ วสัดสุิง่ของ และการจดัการ มาประกอบการตามกระบวนการ

บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๑๔ การประสานความพยายามของมนุษย์ (อย่าง

น้อย ๒ คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อทำาให้เกิดผลตามต้องการ๑๑๕ ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการใน

การนำาทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดำาเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำาหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๑๖ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกำาไรของทุกคนในองค์การ๑๑๗ การบริหารและ

จัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้นำากลุ่ม

และมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อยซ่ึงอาจเรียกว่า 

ผู้บริหารและการบริหารตามลำาดับ ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมี การบริหาร

 ฉะนัน้การบรหิารและการจดัการของผู้ปกครองรฐั หรอืของพระเจา้จกัรพรรด ิตามแนวทางพระพทุธ

ศาสนาล้วนประกอบไปด้วยธรรมะ คือหลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ อันเรียกว่า “ธรรมราชา” ได้แก่ ทศพิธ

ราชธรรม ธรรมาธิปไตย จักรวรรดิวัตรหรือจริยาวัตร ๑๐ ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม

ประจำาพระองค ์หรอืเปน็คณุธรรมประจำาตนของผู้ปกครองบา้นเมอืง ใหม้คีวามเปน็ไปโดยธรรมและยงัประโยชน์

สขุใหเ้กดิแกป่ระชาชนจนเกดิความชืน่ชม ยนิด ีซึง่ความจรงิแล้วไมไ่ดจ้ำาเพาะเจาะจงสำาหรบัพระเจา้แผ่นดนิหรอื

ผู้ปกครองแผ่น ดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ ๑๑๘

คณุธรรมของพระเจา้จกัรพรรด ิในคำาสอนทางพทุธศาสนาเถรวาท เรยีกวา่ จักรวรรดิวตัร การบรหิารในพระพทุธ

ศาสนาเริม่มขีึน้เปน็รปูธรรม สองเดอืนนบัจากวนัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรู ้นัน้คอื ในวนัอาสาฬหบชูา เมือ่พระพทุธเจา้ 

๑๑๓ พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๒.
๑๑๔ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔), หน้า ๑๓ - ๑๔.
๑๑๕ อนันต์ เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗.
๑๑๖ ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๗.
๑๑๗ บุญทัน ดอกไธสง,การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑.
๑๑๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖.
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ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปน็ครัง้แรกแกพ่ระปญัจวคัคยี ์ซึง่ทำาใหเ้กดิพระสงัฆรตันะขึน้ เมือ่มพีระสงัฆรตันะเปน็

สมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอย่างน้ี พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์เหมือนกัน หลักการบริหารที่

ปรากฏในพระพุทธศาสนาได้มีให้เป็นแบบอย่างได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอด

 ปัญหาสังคมเรื่องการปกครองในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสำาคัญ การบริหาร

ปกครองทอ้งถิน่ของตนเอง และประชาชนจะเป็นผูไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากทรพัยากรธรรมชาต ิและผลผลติจาก

การลงแรงงานและแรงสมองของเขาเองซึง่จะทำาใหป้ระชาชนมคีวามสขุ มเีสรภีาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

และชมุชนและทอ้งถิน่จะได้รบัการพฒันาอยา่งทัว่ถงึ มคีวามเจรญิก้าวหนา้และยัง่ยนื แตส่ภาพของสังคมไทย มไิด้

เป็นเช่นนี้ กลับมีสภาพตรงกันข้าม ย่อมแสดงว่า หลักการสำาคัญของการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้ถูกนำามาใช้ ซึ่งก็

คือประชาชนไม่ได้ปกครองตนเอง มีคนบางกลุ่ม มาใช้อำานาจปกครองประชาชน และชิงผลประโยชน์สูงสุดจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตจากการลงทุนลงแรงท้ังสมองและร่างกายของประชาชนไปเป็นของเขา ทำาให้

มีอำานาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ รำ่ารวย ฯลฯขณะที่ประชาชนยากจน และชุมชนท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่ว

ถึง มีการเจริญเติบโตอย่างไม่สมำ่าเสมอ และมีช่องว่างของสังคมสูง คือ เติบโตเฉพาะเมือง ขณะที่ชนบทกลับหด

และลดความสำาคญัลงภาคอตุสาหกรรมและบรกิารขยายตัวใหญแ่ละเขม้แขง็ แตภ่าคเกษตรกรรมออ่นแอและเสีย

เปรียบ ทำาให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น และคนจนยิ่งจนลงลักษณะเช่นนี้ ทำาให้สังคมไทยมีสภาพเศรษฐกิจทรุด สังคมมี

ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ดังที่กล่าวมานั้นเป็นปัญหาของผู้ที่มีอำานาจในการปกครอง เมื่อใดผู้มีอำานาจในการ

ปกครองมีคุณธรรมสำาหรับการปกครองแล้ว ประชาชนก็อยู่ดีมีสุข ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่มีอยู่ในองค์การ

และสังคมปัจจุบัน ๑๑๙

 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ จึงตอ้งมีการศกึษาหลักธรรมของพระเจา้จักรพรรดเิพือ่เปน็แนวทางแกไ้ข 

จงึมนียัทีผู่ศ้กึษาควรจะทราบใหช้ดัเจน ทำาความเขา้ใจใหถ้อ่งแท ้และสามารถวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบองค์ความรูท้ี่

ได้จากการศึกษาดังกล่าว ประกอบแนวทางในการตัดสินใจ นำาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชีวิต สังคม และการ

บริหารองค์การ โดยกำาหนดรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

ยั่งยืน

 

๒ วัตถประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาพระเจ้าจักรพรรดิในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๓. เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อการบริหารองค์การ

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

  ๑. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

๑๑๙ การเมืองภาคประชาชน, การเมืองภาคประชาชน: แนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถิ่น, [Online]. Available.
 URL:http://www.2516.org/news/new1/006.htm สืบค้นเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔.
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  ๒. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ 

  ๓. รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

  ๔. นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศกึษาหลกัธรรมของพระเจา้จกัรพรรดใินพทุธศาสนาเถรวาท สรปุไดด้งันี ้ในพระพทุธศาสนา 

กล่าวว่า “พระมหากษัตริย์” หมายถึง “นักรบผู้ยิ่งใหญ่” โดยถือตามความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วไปพระเจ้าแผ่นดิน 

ในภาษาสันสกฤตคำาว่า กษัตริย์ หมายถึงผู้ป้องกันหรือนักรบมีคำาเรียกพระมหากษัตริย์หลายคำาเช่น พระราชา 

หรือราชัน หมายถึง ผู้ชุบน้อมจิตใจของผู้อื่นไว้ด้วยธรรม พระจักรพรรดิ หมายถึง ผู้ปกครองที่ปวงชนพึงใจและ

เป็นผู้มีคุณธรรม แต่กล่าวในแง่ของการปกครอง ก็มีความหมายที่เหมือนกัน คือ เป็นผู้ปกครองเหมือนกัน ซึ่ง

ในแง่ของความแตกต่างคือด้านบุญบารมี สามารถกล่าวได้ว่า กษัตริย์นั้นเป็นนักรบ นักบริหารบ้านเมือง เป็นผู้

ปกครองก็ปกครองอยู่ในเขตหรือรัฐๆ หรืออาณาเขตประเทศที่จำากัดเท่านั้น 

 ส่วนพระจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองที่สามารถขยายอาณาเขตที่กว้างขวางครอบคลุมทวีปทั้ง ๔ มีมหา

สมบัติ ๗ ประการ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นด้วยคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ ดังนี้เป็นต้น ผู้ปกครอง หรือจักรพรรดิ

ตามหลักพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาจาก การขาดศีลธรรมมนุษย์ จึงจำาเป็นที่จะต้องมีองค์การเพื่อเข้ามาบริหาร

จดัการเพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมอนัจะนำาไปสูส่นัตสิขุในสงัคมมหาสมมต ิจงึเกดิขึน้ หนา้ทีก่ารปกครองบ้านเมอืง 

ของพระเจา้จกัรพรรด ิจะตอ้งมคีณุธรรม คือ มศีลีธรรม ปอ้งกนัดแูลบา้นเมอืงแผน่ดนิ และสิง่ใดเปน็อกศุลจงเวน้

เสียสิ่งใดเป็นกุศลจงถือม่ันประพฤติปฏิบัติเมื่อคุณธรรมของพระราชาเกิดขึ้นย่อมได้รับสมบัติ ๗ ประการ จักร

แก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว ดังนี้เป็นต้น 

 การเมอืงการปกครอง ตามทศันะของพระพทุธศาสนาวา่เปน็การปกครองเพือ่การศกึษา การปกครอง

และความสงบเรียบร้อยท่ีเกิดจากการปกครอง เป็นการปกครองดูแลแผ่นดินที่เป็นอาณาเขตรัฐของตน รวมถึง

การดูและบำาบดัทกุขบ์ำารงุสขุให้แกป่ระชาราษฎรท์ีอ่าศยัอยูภ่ายในแผน่ดนิ โดยบรบิทแหง่การเมอืงการปกครอง

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยบริบทต่างๆ คือ เมื่อผู้ปกครองดี มีศีลธรรม เข้าใจระบบการปกครองของ

ผู้ใต้การปกครอง การปกครองจะสมบูรณ์ ผู้ได้ปกครองต้องมีศีลธรรม จริยธรรมต่อระเบียบกฎเกณฑ์ของการ

บริหารบ้านเมืองด้วย เมื่อเป็นธรรมทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง การปกครองก็จะดีและพัฒนาไปสู่ความสงบ

สุขได้ แต่อย่างไรก็ดี การปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา มีระบบการปกครอง ๓ ประการ คือ “อัตตาธิปไตย” 

คือการปกครองที่ใช้อำานาจของตนเอง (คนเดียว) เป็นเครื่องตัดสินกล่าวคืออำานาจการปกครองระบบนี้ จะต้อง

นำาความผาสุกมาสู่ประชาชนก็คือประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติโลกาธิปไตย คือ การปกครองที่ใช้อำานาจสูงสุดขึ้น

อยู่กับความเห็นของคนส่วนใหญ่และธรรมาธิปไตยคือ การปกครองที่ยึดถือธรรมหรือความถูกต้องเป็นใหญ่การ

ตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถูกต้อง เป็นใหญ่ ดังน้ัน ผู้ปกครองในทางพระพุทธศาสนา หรือผู้เป็นใหญ่ มี

กษัตริย์ พระราชา พระจักรพรรดิ ต้องมีคุณลักษณะของผู้ปกครอง คือ เป็นผู้ทรงธรรม มีความยุติธรรม มีความ

รอบรูร้อบรูท้ัง้ในเรือ่งการบรหิารงาน เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามการปกครองตอ้งมหีลกัธรรมทีใ่ชใ้นการปกครองหรอื

การบรงิานใหเ้ปน็ไปในแนวทางทีถ่กูตอ้ง มหีลกัธรรมในการปกครองตามหลกัพระพทุธศาสนา คอื การประพฤติ
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ตามหลกัทศพิธราชธรรม จักรวรรดวิตัร ราชสงัคหวตัถุ อปรหิานยิธรรม อคต ิพรหมวิหาร อิทธบิาท สปัปรุสิธรรม 

หลักการทูต ดังนี้เป็นต้น เพื่อให้การปกครองนั้นมีความสันติยุติธรรมได้ในที่สุด 

 การบริหาร เป็นศิลปะแห่งการทำางานให้สำาเร็จเป็นกระบวนการทำางานการดำาเนินงาน เพื่อให้เกิด

การทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพในการทำางาน และการทำางานหรอืกระบวนการทำางานตอ้งมหีลกัดำาเนนิงานใหเ้ปน็

ขั้นตอน โดยมีบุคคล ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปประสานงานร่วมมือกัน การบริหารงานต้องนำาสติปัญญามาบริหารงาน

ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรนั้นเพื่อให้สำาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำาหนดไว้ 

และเพื่อความเจริญขององค์กรได้ในท่ีสุด การบริหารน้ันสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงานด้านงบประมาณ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

  การประยกุตห์ลกัธรรมในการบรหิารงานดา้นบคุคล กลา่วคอื การบรหิารบุคคลหรือบคุลากรองคก์ร

นั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงาน ของบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถใน

การปฏิบัติงานตามหลัก ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม สัปปุริสธรรม พรหมวิหาร อคติ จักรพรรดิ และ หลัก

การทูต 

 การประยกุตห์ลกัธรรมของพระเจา้จกัรพรรดใินการบรหิารองคก์รดา้นงบประมาณ เปน็กระบวนการ

ควบคมุการใชจ้า่ยงบประมาณให้เปน็ไปตามแผนงานและอนมุตังิบประมาณ เปน็ตน้ เพือ่ใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณ

เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประหยัดไม่มีการรั่วไหลโดยใช้กระบวนการบริหารงบประมาณในรูป

แบบต่างๆ เป็นต้น การบริหารงานในด้านนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความซื่อสัตย์สุจริตธรรม มีคุณธรรมให้เกิด

การทำางานให้เกิดคุณค่าสูงสุด โดยใช้หลักประยุกต์ตามหลักธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต สังคหวัตถุ และอคติ 

ในการทำางาน การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 การประยกุตห์ลกัธรรมในการบรหิารองคก์รด้านอปุกรณ ์เปน็กระบวนการทำางานในดา้นส่ิงประดษิฐ์

ชนิดต่างๆที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการบริหารงานนั้น ผู้บริหารงาน

ดแูลในดา้นนีจ้ะตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัคิวามรูค้วามสามารถและประสบการณส์ามารถรูจ้กัอปุกรณน้ั์นไดเ้ปน็อยา่ง

ดี เพื่อให้มีอำานาจและสิทธิประเมินอุปกรณ์ดีหรือไม่ดีอย่างไร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะ

สมทำาหนา้ทีต่ามบทบาททีถ่กูต้องในการใหบ้รกิารงานนัน้การกำาหนดคณุสมบตัขิองผูท้ำางานใหเ้หมาะสมกบัการ

บริหารในองค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารงาน ในทางพระพุทธศาสนาตามหลัก ราชสังคหวัตถุ อคติ อิทธิบาท 

และพรหมวิหาร เพื่อพัฒนาองค์กร ให้เกิดการทำางานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 การประยุกต์หลักธรรมในการบริหารองค์กรด้านการจัดองค์การเป็นการจัดกระบวนการทำางานใน

กระบวนการจัดรูปงานโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตำาแหน่งต่างๆเป็นการบริหารงานโดย

การจัดรูปแบบของการทำางานให้มีระเบียบ และเป็นระบบเพื่อให้มีการประสานที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตาม

หลักเกณฑ์ต่างๆ กล่าวคือ การจัดรูปแบบของงาน โครงสร้างของงาน การแบ่งงาน และการกระจายอำานาจ 

การกำาหนดคุณสมบัติของผู้ทำางานให้เหมาะสมกับการบริหารในองค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารงาน ในทาง

พระพุทธศาสนาตามหลัก อิทธิบาท อปริหานิยธรรม พรหมวิหาร และศีล ๕ เพื่อให้เกิดการทำางานขององค์กร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญก้าวหน้าในที่สุด

๑๗๘
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๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิในพุทธศาสนาเถรวาทสรุปผลการวิจัย ซึ่ง

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. การบรหิารการปกครองในรปูแบบของการเมืองของโลกปจัจบุนั ขาดหลกัเกณฑแ์ละกตกิาสำาคญั

อนัหนึง่ คอืการไมเ่คารพซึง่กนัและกนั หนึง่ในนี ้คือการไมศ่กึษาคารวะ ทำาใหไ้มท่ราบประวตัคิวามเปน็มา ความ

สำาคญั คณุลกัษณะพเิศษของผูป้กครองช้ันยอด คอืพระเจ้าจกัรพรรดิ รวมถงึความคลา้ยและความแตกต่างระหวา่ง

พระเจา้จกัรพรรดแิละผูน้ำาหรอืผูป้กครองทัว่ไป โดยเฉพาะคณุลกัษณะพเิศษเฉพาะตนอนัเปน็กายภาพและหลกั

มโนธรรมอนัเรยีกวา่ธรรมาธปิไตย ทีเ่รยีกวา่ “ธรรมราชา” ซึง่ปจัจุบนัเรยีกวา่ ธรรมรฐั หรืออดุมรฐัเปน็ตน้ จงึควร

ทีจ่ะรว่มมอืมอืกนัอยา่งจรงิเพือ่แกไ้ขและปรบัปรงุพฒันาทรพัยากรบคุคลของสังคมใหเ้ปน็รปูธรรมดา้นคณุธรรม

 ๒. ทรพัยากรบคุคลทีเ่ปน็ผูใ้หญส่ำาคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขเปน็อนัดบัแรก รองลงมากเ็ดก็ 

เยาวชน เปน็เปา้หมายทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งคณุธรรม เพือ่รองรบัระบบธรรมรฐัในอนาคต ซึง่เขาจะไดร้บัประโยชน ์

และเขา้ใจเรือ่งลกัษณะการเมอืงการปกครองในพระพทุธศาสนา ตามหลักอธปิไตย สามารถนำาหลักธรรมตา่งๆ มา

ประยกุตใ์ชใ้นการทำางานกบัองคก์ารตา่งๆ รวมทัง้สามารถนำาหลกัธรรมทีเ่กิดขึน้มาประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจำาวนั

ได้มากขึ้น และยังมีคติข้อคิดเตือนใจ และให้คุณค่าในด้านต่างๆ และคุณค่าด้านแง่คิดและคติชีวิตของผู้ปกครอง

และประชาชน

 ๓. สามารถที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันโลกและชีวิต และ

ความดีงามในสังคมในที่สุด

 ๕.๒.๒ ข้อเสนอการวิจัยครั้งต่อไป

  (๑) ผู้นำาหรือผู้ปกครองควรมีการนำาหลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา มาบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพลดปัญหาค่านิยมวิกฤตและคอรัปชั่นในสังคมให้เหลือน้อยที่สุดให้ได้

  (๒) ควรศกึษาเรือ่งประวติัชาดกและส่งเสรมิคณุคา่ดา้นศลีธรรมเพือ่นำามาพฒันาประเทศในดา้น

ตา่งๆ ใหเ้ยาวชนมคีณุธรรมและรูจ้กัประชาธปิไตยไดอ้ยา่งถกูต้องตรงตามหลกัพระพทุธศาสนา เปรยีบเทยีบขอ้ดี

ขอ้เสยีซึง่สง่ผลทีเ่ปน็คณุและโทษระหวา่งคตธิรรมและวถิชีวีติของสังคมทางตะวนัออกและตะวนัตกมาปรบัใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

๑๗๙
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๑
การสร้างเกณฑ์มาตรการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕

Making the Living Standard of Communities 

in Thai Society according to the Five Precepts

ดร.พิชิต ปุริมาตร, ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล, นางไพวรรณ ปุริมาตร*

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

๒) เพื่อวิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบหลักศีล ๕ สำาหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชน

ในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ และ ๓) เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก 

ศลี ๕ ระเบยีบวิธีวจิยัเปน็การวจิยัแบบผสมผสานวธิดีว้ยการวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ โดยการวจัิย

เชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกลุ่มจากประชากร จำานวน ๔๐๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 

ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) วิจัยเชิง

คุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จำานวน ๒๔ รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. การดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ มีวิถีชุมชนดำารงวัฒนธรรมของตนเองไว้

การเปลีย่นแปลงตามวฒันธรรมภายนอกนอ้ยเมือ่เทยีบกบัหมูบ่า้นภายนอกทีม่ไิดด้ำาเนนิชวีติตามหลักศีล ๕ ทัง้นี้

เพราะความตอ้งการของสมาชกิชมุชนหมูบ่า้นศลี ๕ อาศัยปจัจยัต่างๆเฉพาะจำาเปน็ตอ่การดำารงชีวติเทา่ทีต่นเอง

จะสามารถหาได้ แนวทางดำาเนินชีวิตมาจากการส่งต่อองค์ความรู้ การศึกษาของสมาชิกชุมชน เป็นองค์ความรู้

ภายนอกชมุชนและองคค์วามรูท้ีบ่รรพบุรษุในชมุชนสะสมไว ้การสือ่สารคมนาคม ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การนำา

มาเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป การปรับเปลี่ยนการประดิษฐ์ในชุมชน 

 ๒. วเิคราะหเ์ชงิยนืยนัองคป์ระกอบหลกัศลี ๕ สำาหรบัสรา้งเกณฑม์าตรฐานการดำาเนนิชวีติของชมุชน

ในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ผลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้อง

กบัขอ้มลูเชงิประจักษอ์ยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีซึง่พจิารณาจากคา่ไค-สแควร ์มคีา่เทา่กบั ๓.๗๑ คา่ความนา่จะเปน็เทา่กบั 

๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเท่ากับ ๓ นำา้หนักองค์ประกอบของมาตรฐานมีค่าเป็น + อย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว

มาตรฐานทีม่นีำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ คือ ศลีขอ้ที ่๑ กบัศลีขอ้ที ่๔ แสดงถงึพฤตกิรรมการมศีลีและไมม่ศีลี 

มีไม่การเบียดเบียนผู้อื่น และผู้ตรงไปตรงมา รองลงมาคือ ศีลข้อที่ ๒ และตำ่าสุดคือศีลข้อที่ ๕ เนื่องจากสังคม

ส่วนหนึ่งมองว่าการดื่มสุรา หรือดื่มของมึนเมา หากไม่เมาถือว่าไม่ผิดศีล อีกทั้งการดื่มสุรายังมีผลต่อการบำารุง

ดูแลสุขภาพเป็นอายุวัฒนะ ผลค่านำ้าหนักอยู่ในระดับตำ่าตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ

* อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
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 ๓. สรา้งเกณฑม์าตรฐานการดำาเนนิชวิีตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ จากการศึกษาวถิชุีมชน

ดำารงวัฒนธรรมของตนเองไว้การเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านภายนอกที่มิได้

ดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ ๓ ประการ ๑. ตนเองมีความสุข ๒. สังคมมีความสุข ๓. เศรษฐกิจ

มั่นคงพึ่งตนเองได้ 

คำาสำาคัญ: เกณฑ์พื้นฐาน, มาตรการดำาเนินชีวิต, ศีล ๕

Abstract

 The objective of this research were to 1) To study the lifestyle of the community in 

Thailand under the five precepts 2) Analysis confirmed the main elements for the benchmark 

five precepts the life of the community in Thailand, according to the five precepts. 3) to create

a standard of life of the communities in Thailand under the five precepts. The research 

methodology combined with quantitative research and qualitative research. The quantitative 

data collection questionnaire among a population of 400 analyzed with descriptive statistics, 

by percentage, average, standard deviation, and element analysis (Factor Analysis). Qualitative 

Research colleges the datam from the datam-resource 24 persons with a structured interview.

 The findings could be summarized as follows: 

 1. lifestyle of people in community of Thailand is under the five precepts as their 

own culture as a lifestyle change as opposed to a culture outside the village nor the outside 

following the five precepts because the needs of the community, the village canon. The five 

factors in particular are essential to life as they can find. The lifestyle come from their ability 

to forward knowledge and the member’s education which is the knowledge outside the 

community and ancestral knowledge accumulated in the community. 

 2. The analysis confirmed the five main precepts for creating a standard of life of the 

communities in Thailand under the five precepts five principal components analysis confirmed 

that the model is consistent with the empirical data are considered in good standing. This is 

based on chi - square is equal to the probability of 3.71 to 0.29 degrees of freedom equal to 

the weight of three elements: the value is significant at ๐.๐๕ level all standards. weighing the 

most is the one with the precepts No. 4 shows the behavior is unethical and is not canon. 

There are not hurting others And frankly, followed by the sacrament of the 2nd and the 5th 

lowest was baptized as a part of society that drinking alcohol, or drink alcohol if a drunk is 

not wrong. The alcohol also affects the maintenance of a healthy longevity. The result is low 

weight, according to a review of the practice.

๑๘๒
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 3. The standard of living of communities in Thailand is under the five precepts. The 

education community as a way of their own culture into the culture outside the village, 

less than a third following the five precepts. The aims are three reasons: 1. they are happy 

2. Economic 3. Social enjoyed stable self-reliant. 

Keywords: Criteria; living Standard, five precepts

๑. บทนำา
 ความขัดแยง้ในสงัคมไทยในอดตีมมีาเรือ่ย ไมว่า่จะเปน็ความขดัแยง้ระหวา่งชนช้ันนำาทีย่ติุลงดว้ยการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕ หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างรัฐไทย

กับพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๔๙๒-๒๕๒๕ ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยนโยบายการให้อภัย ตามคำาสั่งที่ 

๖๖/๒๕๒๓ ตอ่มาก็เป็นความขดัแยง้ระหวา่งรฐับาลเผดจ็การกบักระแสเรยีกร้องประชาธปิไตยของประชาชน อนั

กอ่ใหเ้กดิเหตกุารณ ์๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ และพฤษภาทมฬิ ๒๕๓๕๑๒๐ ความขดัแยง้ทีผ่า่นมาในประวตัศิาสตร์ ยงั

ไมไ่ด้มคีวามรนุแรงเทา่ความขดัแยง้ทางการเมอืงยดืเยือ้ เรือ้รงัในขณะนี ้ทีเ่ริม่ตน้เมือ่ปลายป ี๒๕๔๘ และพฒันา

มาเป็นความขัดแย้งระหว่าง กลุ่มความคิดเห็นทางการเมืองสองกลุ่มอยู่จนถึงทุกวันนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง การจัดการด้วยสันติวิธี ความขัดแย้งทางเพศมีความเก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน จากปัญหาทาง

เพศที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุส่วนใหญ่ที่สำาคัญ ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศ หรือได้รับความรู้

ในการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง

 ความขัดแย้ง ความสูญเสียเกิดจากการดื่มสุรา ยอดรวมการเกิดอุบัติเหตุสะสมตลอด ๕ วัน ตั้งแต่

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ มียอดรวม ๒,๗๕๓ ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม ๒๙๒ ราย ผู้บาด

เจ็บรวม ๒,๘๕๕ ราย สาเหตุหลักยังเป็นเมาสุรา ร้อยละ ๒๓.๐๘ ขับรถเร็วเกินกำาหนด ร้อยละ ๑๕.๙๘ โดยรถ

จกัรยานยนต ์ยงัครองอนัดบัหนึง่ทีเ่กดิอบุตัเิหต ุรอ้ยละ ๘๓.๔๑ ขบัรถเรว็เกนิกำาหนด รอ้ยละ ๑๕.๙๘ โดยรถจกั

ยานยนต ์ยงัครองอนัดบัหนึง่ทีเ่กดิอบุตัเิหต ุรอ้ยละ ๘๓.๔๑ รถปกิอพั รอ้ยละ ๗๒.๔๑ เกดิบนถนนกรมทางหลวง

มากที่สุด ร้อยละ ๓๗.๓๕ โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๘ ครั้ง จังหวัดที่มีผู้

เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ๑๒ ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๘ คน สว่นจงัหวัดทีไ่ม่มผีูเ้สยีชวีติ ม ี๗ จงัหวดั คอื จังหวดัตรงั จงัหวดัพงังา จงัหวดัแพร ่จังหวดัระนอง จังหวดั

สมุทรปราการ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุโขทัย๑๒๑ 

 ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง ๑๐-๑๔ ปี แต่ถ้าดื่มตามกำาหนดอายุเฉลี่ยจะยาวกว่าคนที่ไม่ได้

ดืม่ โดยเฉพาะเมือ่เริม่ดืม่เมือ่มปีจัจยัเสีย่งต่อโรคหัวใจ บางคนแนะนำาใหด้ืม่หลังอาย ุ๖๐ป ีถ้าไดด้ืม่เกนิขนาดอาจ

จะทำาใหเ้สยีชวีติ หากคณุดืม่สรุาเปน็ประจำามากเกนิไปอาจจะกอ่ใหเ้กดิผลเสียตอ่สุขภาพ การลดความขดัแยง้ใน

๑๒๐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ความขัดแย้งในประเทศไทย: สาเหตุ ผลกระทบ และ ทางแก้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.oknation.
 net [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙].
๑๒๑ ชาญเชาว์ ไชยานุกิจ, เดลินิวส์ ๗ วันอันตราย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.dailynews.co.th/politics/370786 
 [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙].

๑๘๓
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สงัคมไทย ลดผลกระทบในสงัคมไทยทีเ่กดิจากการดืม่สรุา มกีารรณรงค์งดดืม่สรุาเพือ่ใหชุ้มชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียน

รู้กระบวนการ งดเหล้า และประสบการณ์งดเหล้าของคนต้นแบบในชุมชนที่ประสบความสำาเร็จ และเปลี่ยนเป็น

คนใหม่จากการเลิกเหล้า งดเหล้าครบสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พรรษาสู่ออกพรรษา...

ชมุชนคนสูเ้หลา้ ซึง่ได้ผลในระดบัหนึง่ และแกไ้ขปญัหาไดเ้พยีงบางส่วน ท้ังนีเ้ปน็สรุาเปน็เพยีงสาเหตุหนึง่ทีท่ำาให้

เกิดความผิดปกติในสังคมไทย สาเหตุหลักที่ทำาให้สังคมไทยผิดปกติไปจากการดำารงชีวิต ความสุข ความมั่งคงใน

ทรัพย์ การพัฒนาสังคม มีสาเหตุมาจากประชาชนในชุมชนละเมิดศีล ๕ ศีล ๕ จึงเป็นตัวแปรต้นเหตุที่สำาคัญต่อ

การดำาเนินชีวิตที่สุขสงบหรือล่มสลายในชุมชน และความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ การประยุกต์ใช้หลักศีล ๕ 

ของชุมชนต่างกัน

 การดำาเนนิชวีติของบคุคล โดยทีล่กัษณะของพฤตกิรรมตา่งๆ จะเปน็ตวับง่บอกถงึ รปูแบบการดำาเนนิ

ชีวิต แต่ละแบบพฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลา

ว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำาเนินชีวิต รูปแบบการดำาเนินชีวิตจะถูกดำาเนินเป็น 

อปุนสิยั เปน็วธิปีระจำาทีก่ระทำาสิง่ตา่งๆ ซึง่ดำาเนนิชวีติไปตามกระแสของกเิลสหรอืกระแสระบบทนุนยิมเสร ีทีส่่ง

เสริมสร้างกระแสบริโภคนิยม กระตุ่นให้เกิดความอยาก ความขัดแย้งและช่วงชิง นำาไปสู่การละเมิดศีล ๕ ส่งผล

ใหส้งัคมไมป่กตสิขุ และเมือ่กำาหนดเกณฑม์าตรฐานการดำาเนนิชวีติของบคุคลในชมุชนจะชว่ยใหช้มุชนวเิคราะห์

ตนเองได้ ๑๒๒ 

 ศีล ๕ คือการดำาเนินชีวิต หลักความประพฤติ ที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ข้อประพฤติ 

ปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยะ (หรือ จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม 

หรือ พรหมจรรย์) แปลว่า ความประพฤติอันประเสริฐ หรือ การดำาเนินชีวิตอย่างประเสริฐ เป็นมนุษย์สมบูรณ์

ดำาเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะพึงประพฤติและดำาเนินไปถึงได้ นำาไปสู่กระบวนการพัฒนาคนที่

สมบูรณ์ตามมรรคมีองค์ ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา และการรักษาศีล ๕ หากหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้ทุกคน จะ

ส่งผลให้สังคมเป็นสุข โดยเกณฑ์ความสำาเร็จคดิเป็นรอ้ยละร้อย นำาไปสู่ตน้แบบเพื่อประเมินหมู่บ้านการประเมนิ

หมู่บ้านศีล๕ อื่นๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชน

 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.สระบุรี โดยสมเด็จ

พระมหารัชมงัคลาจารย ์กลา่ววา่ ศีล ๕ เปน็หลกัประกันสงัคมไดเ้ปน็อยา่งด ีหากหมูบ้่านใดนำาไปปฏบิตัไิดจ้ะเกิด

ความสงบสุข และจะส่งผลยังประเทศให้เกิดความสงบสุข ไม่ต้องทุกข์ เดือดร้อน การดำาเนินการหมู่บ้านศีล ๕ 

นัน้ มกีารมอบปา้ยประกาศอยา่งเปน็ทางการทีจ่งัหวดัสระบรุเีปน็แหง่แรก และขณะนีใ้นหลายจงัหวดัเริม่ดำาเนนิ

การแล้ว เช่น ลพบุรี สระแก้ว แพร่ นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ในแต่ละ

จังหวัดควรนำาไปปฏิบัติด้วย โดยเริ่มจากร้อยละ ๕๐ ของแต่ละหมู่บ้าน เพราะการดำาเนินการโครงการนี้หาก

จังหวัดใดสามารถดำาเนินการได้จนประสบความสำาเร็จก็จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขยังจังหวัดนั้น และสุดท้าย

จะทำาให้ประเทศชาติสงบสุขด้วย  

  เกณฑม์าตรฐานการดำาเนนิชวีติของคนในชุมชน อยา่งนอ้ยตอ้งมศีลี ๕ มธีรรมจรยิา พร้อม ทัง้กาย 

ทางวาจา และทางใจ โดยเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีศีลธรรม มีตัวชี้วัด คือ เว้นจากปาณาติบาต 

ละเวน้การฆา่การสงัหาร ไมป่ระทษุรา้ยตอ่ชวีติและรา่งกาย เวน้จากอทนินาทาน ละเวน้การลักขโมยเบยีดบงัแย่ง

๑๒๒ พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๓๙), หน้า ๔๑.

๑๘๔
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ชิงไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน เว้นจากการเมสุมิจฉาจาร ละเว้นการประพฤติผิดในกาม ไม่ประทุษร้ายต่อของรัก

ของหวงแหน อันเป็นการทำาลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทำาวงศ์ตระกูลของเขาให้สับสน และเว้นจากสุรา

เมรัย ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมา ก่อความเสียหายผิดพลาด

เพราะขาดสติ เช่น ทำาให้เกิดอุบัติ แม้อย่างน้อยก็เป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้ร่วมสังคม 

  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ เพราะความไม่สงบของบ้านเมืองที่ผ่านมา ทั้งจากปัญหาด้านอาชญากรรม การกระทำาผิดกฎหมาย 

การแตกแยกทางความคิด การทุจริตคอรับชัน ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำานึก ศีลธรรม และคุณธรรม การ

กำาหนดมาตรฐานข้ันตำ่าของชุมชนด้วยใช้ศีลเป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของ

คนในชุมชน 

  จากความสำาคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาถึงการสร้างเกณฑ์มาตรการดำาเนิน

ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก ศีล ๕ โดยจะศึกษาการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

วิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบหลักศีล ๕ สำาหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย

ตามหลักศีล ๕ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก ศีล ๕ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

  ๒. เพื่อวิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบหลักศีล ๕ สำาหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิต

ของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

  ๓. เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก ศีล ๕

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ๑. รูปแบบการวิจัย

  ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัดว้ยแบบผสานวธิ ี(Mixed Methods Research) ตามลกัษณะการศกึษารวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้

  วธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิคุณภาพ (Quantitative Research) ผู้วจิยัไดก้าร

วจิยัเอกสารและสมัภาษณเ์ชงิลกึเพือ่พิจารณาถงึประเดน็ของผู้การสรา้งเกณฑม์าตรการดำาเนนิชวีติของชมุชนใน

สังคมไทยตามหลักศีล ๕

 วธีิการวจิยัเชงิปริมาณ ใชก้ารวจัิยแบบสำารวจ (survey research) โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใน

ช่วงเวลาเดียว (cross-sectional design) และใช้ข้อมูลของตัวอย่างแต่ละคน (individual) เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

  ๒.๑ ประชากร ได้แก่  

  ๑. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน ศีล ๕ จำานวน 

๑๒๓ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: http://www.sila5.com, สืบค้น วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๘๕
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๒๔๓,๕๘๕ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๒๓

  ๒. กลุม่ตวัอยา่งประชาชนทีส่มคัรเข้ารว่มโครงการหมูบ่า้นศลี ๕ ไดม้าโดย ไดม้าโดยการกำาหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ๑๒๔ จำานวน ๔๐๐ คน จาก ๔ หมู่บ้าน ๔ จังหวัด ๔ ภาค 

จังหวัดละ ๑๐๐ คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)

  ๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

   ๑. ตวัแทนฝา่ยฆราวาสระดบัจงัหวดั ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการสำานกังานพระพทุธศาสนา จงัหวดั

ลำาพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกระบี่ จำานวน ๔ คน

   ๒. ตวัแทนฝา่ยคณะสงฆร์ะดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ เจา้คณะจังหวดั จงัหวดัลำาพนู จงัหวดัขอนแก่น 

จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกระบี่ จำานวน ๔ รูป

   ๓. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอำาเภอฝ่ายฆราวาส จังหวัดลำาพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัด

ลพบุรี และจังหวัดกระบี่ จำานวน ๔ คน

   ๔. ตวัแทนคณะกรรมการระดบัอำาเภอฝา่ยคณะสงค ์จงัหวดัลำาพนู จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดั

ลพบุรี และจังหวัดกระบี่ จำานวน ๔ รูป

   ๕. ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน คณะสงฆ์ท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัด

ลำาพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกระบี่ จำานวน ๘ รูป/คน

   รวมทั้งสิ้น จำานวน ๒๔ รูป/คน 

 ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือสำารวจข้อมูลเชิงประจักษ์และ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกต ซ่ึงผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญของเน้ือหาการวิจัยและวิเคราะห์สาระสำาคัญจากนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการแล้วได้ร่าง

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

  ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพมีขั้นตอนดังนี้

 ๑) ขอ้มลูปฐมภมิู (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนงัสืออา้งองิทางพระพุทธศาสนาตา่งๆ จาก

พระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกำ ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ

 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความงานวิจัยเกี่ยว

กับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและ

แหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

๑๒๔ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.

๑๘๖
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 การสัมภาษณ์ (Interview)

 การวจิยัครัง้นี ้ใชก้ารสมัภาษณแ์บบไมเ่ปน็ทางการ (Informal interview) ดำาเนนิการสัมภาษณก์ลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

 ข้อมูลเชิงปริมาณ

 ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มประชากร 

 ๑. ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน ศีล ๕ จำานวน 

๒๔๓,๕๘๕ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๒๕

 ๒. กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จำานวน ๔๐๐ คน 

 ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ๑) จดัเตรยีมเครือ่งมอืตามจำานวนกลุม่ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ตรงตามจำานวน

กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม

 ๒) นำาส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และดำาเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง

 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับมาแล้วนำาไป

วิเคราะห์ข้อมูล

 ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

  ๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้

  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้วจิยัวิเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสาร

การสมัภาษณเ์ชงิลกึ การสงัเกต โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบแกน่สาระ ๑๒๖ อรรถาธบิายและพรรณนาความ 

วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ๑) รวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดลำาดับข้อมูล ๓) จากการสัมภาษณ์ ๔) นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตาม

ประเด็น ๕) สรุปผลการวิจัย

  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

  หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามแลว้ผูว้จิยัจะได้นำาข้อมลูทีไ่ดท้ัง้หมดไปทำาการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

การลงรหัส และประมวลผลขอ้มลูโดยใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูเพือ่ทำาการคำานวณคา่สถติติา่งๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

การนำาเสนอและสรุปผลการวิจัย

๑๒๕ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://www.sila5.com, สืบค้น วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๒๖ ศิริพร จิรวัฒน์กุล, การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ, (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๖. 

๑๘๗
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  สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) สำาหรบัอธบิายลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง สถติิ

ที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สำาหรับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สำาหรับความ

คิดเห็นที่มีต่อการสร้างเกณฑ์มาตรการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละ

หัวข้อคำาถามในแบบสอบถาม

๔. สรุปผลการวิจัย

 ๑. การดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

  ๑) การดำาเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม

  การดำาเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด แต่การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย

ที่มาเกี่ยวข้อง เช่น ระดับการศึกษาของคนในสังคม การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การนำามา

เปลี่ยนแปลง การค้นพบ การประดิษฐ์ การขัดแย้ง การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่

ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ ความต้องการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มี

สภาพดีขึ้นกว่าเดิม การรับเอาแบบอย่างความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย การพักผ่อนหย่อนใจ 

ฯลฯ ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของชุมชนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน จึงทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น การแต่งกายตามยุคสมัยใหม่ และเด็กไทยนั้นได้รับอิทธิพลการแต่งตัวแบบเด็ก

ญี่ปุ่นและเกาหลีนั้น ทำาให้นั้นเกิดการเลียนแบบและพยายามทำาตัวให้เหมือนเด็กญี่ปุ่นและเกาหลี เนื่องจากเกิด

จากการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม และต้องการเป็นในแบบท่ีเชื่อว่าอยู่ในวัฒนธรรมที่มีชนชั้นที่สูงกว่า แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วการแต่งตัวของเด็กญี่ปุ่นและเกาหลีที่อยู่ในประเทศของต้นแบบนั้นจริงๆ นั้นมีการแต่งตัวที่มี

สไตล์การแต่งตัวที่หลายหลายมากกว่าที่เด็กไทยประเทศไทยบริโภคอยู่มาก การที่เด็กไทยรับสไตล์การแต่งตัว 

มานั้น ยังถือว่าน้อยอยู่ในตอนนี้ เป็นแค่เพียงการเลียนแบบเฉพาะบางส่วน  

  การดำาเนนิชวีติของชมุชนตามวิถีพหวุฒันธรรมของสงัคมไทย มองดา้นวตัถแุลว้เหมอืนกบัชมุชน

มีความเจริญรุ่งเรือง สมาชิกมีความสุข มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย แต่ความเป็นจริงที่ซ้อนอยู่สมาชิกในชุมชน

ต้องดิ้นรนแสวงหาวัตถุไม่สิ้นสุด ความสุขเพียงเล็กน้อยแลกกับความทุกข์มากหลายเท่าตัว รายรับไม่เพียงพอ

ต่อรายจ่าย ความไม่เป็นชุมชนซ้อนอยู่ในชุมชน ความกลัว ความวาดระแวง ปัญหาเกิดต่อเนื่อง ชุมชนไม่สงบสุข

  ๒) การดำาเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕ 

   การดำาเนนิชวีติของชุมชนตามหลกัศลี ๕ หมูบ่า้นตน้แบบ มวีถิชีมุชนดำารงวฒันธรรมของตนเอง

ไว้การเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านภายนอกที่มิได้ดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

ทั้งนี้เพราะความต้องการของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านศีล ๕ อาศัยปัจจัยต่างๆ เฉพาะจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตเท่าที่

ตนเองจะสามารถหาได้ แนวทางดำาเนินชีวิตมาจากการส่งต่อองค์ความรู้ การศึกษาของสมาชิกชุมชน เป็นองค์

ความรูภ้ายนอกชมุชนและองคค์วามรูท้ีบ่รรพบรุษุในชุมชนสะสมไว ้การส่ือสารคมนาคม ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ 

การนำามาเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
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   การปรับเปลี่ยนการประดิษฐ์ในชุมชน เช่น บ้าน วัด สถานที่สำาคัญในชุมชน เป็นต้น มีการปรับ

เปลีย่นปลกูสรา้งอยา่งชา้ๆ ความขัดแยง้ การแข่งขนั การเปลีย่นแปลงทางสังคม เนน้แก้ปญัหาทีช่มุชนประสบอยู ่

ความตอ้งการจะปรบัปรงุวถิชีวีติของตนเองและครอบครวัใหมี้สภาพดขีึน้กวา่เดมิ การรบัเอาแบบอยา่งความเปน็

อยู่ในเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย การพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของชุมชนแบบพึ่งพา

ตนเอง พึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน พึ่งพาทรัพยากรภายนอกเท่าที่จำาเป็น

  การดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ การสมาทานรักษาศีลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเปล่งวาจา

รับศีลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ก่อนถวายอาหารพระสงฆ์ การเปล่งวาจารับศีลในวันพระ การสวด

มนต์เช้าเย็นท่ีบ้าน ท่ีวัดในทุกวันจนกลายเป็นวัฒนธรรมชุมชน บางหมู่บ้านนัดสวดมนต์วันพระหรือวันอาทิตย์ 

การปฏิบัติธรรมในวันเป็นการปฏิบัติตามคำาสอนของพระสงฆ์ งดอาหารปรุงด้วยเน้ือสัตว์ แต่บางหมู่บ้านยังคง

บริโภคเนื้อสัตว์แต่ไม่เบียดเบียนชีวิตเพื่อนมนุษย์ งดเว้นการกระทำาที่ละเมิดศีลถือเป็นการปฏิบัติธรรมตามวิถี

ชาวบ้าน สำาหรับการปฏิบัติธรรมในรูปแบบการศีล ๘ การปฏิบัติกรรมฐานเน้นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา 

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เดินจงกลมเป็นเวลา ๑๕ นาที แล้วแผ่เมตตา ส่วนมากเป็นเด็กเยาวชนมาร่วม

โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา อนึ่งการดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ การประยุกต์หลักศีล ๕ กับการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน อาศัยพระสงฆ์เป็นกลไกหลัก เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ชักชวนหน่วยงานราชการเข้ามาสนับ

สนุนโครงการภายในหมู่ ทั้งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพระสงฆ์ กิจกรรมโครงการของหน่วยงานราชการ หมู่บ้าน

รักษาศีล ๕ คณะสงฆ์ ชาวบ้านความร่วมมือกับทางคณะสงฆ์และราชการ

 ๒. วิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบหลักศีล ๕ สำาหรับสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของ

ชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕

 ผลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษอ์ยู่ในเกณฑท์ีด่ ีซ่ึงพจิารณาจากคา่ไค-สแควร ์มคีา่เทา่กบั ๓.๗๑ คา่ความนา่จะเป็นเทา่กบั ๐.๒๙ ทีอ่งศา

อิสระเท่ากับ ๓ นำ้าหนักองค์ประกอบของมาตรฐานมีค่าเป็น + อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐาน

ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ศีลข้อที่ ๑ กับศีลข้อที่ ๔ แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไม่มีศีล ไม่มีการ

เบียดเบียนผู้อื่น และผู้ตรงไปตรงมา รองลงมาคือ ศีลข้อที่ ๒ และตำ่าสุดคือศีลข้อที่ ๕ เนื่องจากสังคมส่วนหนึ่ง

มองวา่การดืม่สรุา หรอืดืม่ของมนึเมา หากไมเ่มาถอืวา่ไมผ่ดิศลี อกีทัง้การด่ืมสุรายงัมผีลตอ่การบำารงุดแูลสขุภาพ

เป็นอายุวัฒนะ ผลค่านำ้าหนักอยู่ในระดับตำ่าตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ

 รูปองค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงศีล ๕ มีองค์ประกอบอย่างน้อย ๕ ข้อ สอดคล้องกับหลักการทาง

พุทธศาสนา ศีลเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา มุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติดำารงปกติในสังคมมนุษย์ ศีล ๕ เป็น

พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติเป็นนิจ ไม่ว่าใครจะอยู่ในเพศภาวะอย่างไรก็ตาม คือ 

เบญจศีล หรือศีล ๕ แม้ผู้ตอบจะมีอายุตำ่ากว่า ๒๐ ก็ยืนยันองค์ประกอบศีลทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่ ศีลข้อ ๑ ปาณาติปา

ตา เวรมณี ศีลข้อ ๒ อทินฺนาทานา เวรมณี ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี ศีล

ข้อ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานาเวรมณี  

 การดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ มีการปฏิบัติตามหลักศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตา 

เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ ศีลข้อ ๒ อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฺฉาจารา 

เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ ศีลข้อ ๕ สุราเมรยมชฺช

ปมาทฏฺฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มนำ้าเมา สิ่งเสพติด มีผลต่อการดำารงชีวิตชุมชนศีล ๕ ได้แก่ ๑. ผู้ปฏิบัติมี

๑๘๙



190 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ความสุข ๒. สังคมมีความสุข ๓. เศรษฐกิจมั่นคงพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถนำามาสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนิน

ชีวิตของชุมชนศีล ๕ ได้ ทั้งนี้เพราะการดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ มีความสำาคัญมาก ศีล ๕ เป็นธรรมะคุ้มครองผู้

ปฏบิตัใิหมี้ความสขุ สง่ผลตอ่การสรา้งชมุชนใหม้สีนัตภิาพ อยูเ่ยน็เปน็สุขรว่มกนั ไมม่กีารเบยีดเบยีนทำาใหต้นเอง

หรือผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายและใจ 

 ๓. สร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก ศีล ๕

 สร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕

  การสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ผู้วิจัย ได้นำาข้อมูล

การดำาเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕ หมู่บ้านต้นแบบ ได้แก่ บ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำาบล นาทราย 

อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน บ้านเสียว ตำาบลวังชัย อำาเภอนำ้าพอง จังหวัดขอนแก่น บ้านทุ่งท่าช้าง ตำาบลทุ่งท่าช้าง 

อำาเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี บ้านลำาทับ ตำาบลลำาทับ อำาเภอลำาทับ จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาวิถีชุมชน

ดำารงวัฒนธรรมของตนเองไว้การเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านภายนอกที่

มิได้ดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ ๓ ประการ ๑. ตนเองมีความสุข ๒. สังคมมีความสุข ๓. 

เศรษฐกิจมั่นคงพึ่งตนเองได้ 

 องค์ประกอบเป้าหมายศีล ๕

 องค์ประกอบเป้าหมายศีล ๕ เป็นเป้าหมายของการดำาเนินชีวิตของสังคมไทยตามหลักการศีล ๕ ซึ่ง

การดำาเนินชีวิตตามหลักการของหมู่บ้านศีล ๕ สมาชิกในชุมชนต้องปฏิบัติตามหลักการของศีลทั้ง ๕ ให้ครบ มี

องค์ประกอบดังนี้

 ศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทำ สมาทิยามิ) เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวง รวมถึงการ

ทำาร้ายสัตว์ หรือมนุษย์ด้วย 

 ศีลข้อ ๒ อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทำ สมาทิยามิ) เว้นจากการลักทรัพย์ เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่

ได้ให้ รวมถึงการเบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอาเปรียบคนอื่นด้วย 

 ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทำ สมาทิยามิ) เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 

ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทำ สมาทิยามิ) 

 ศีลข้อ ๔ เว้นจากการพูดเท็จ คำาหยาบ หรือพูดส่อเสียด รวมถึงการพูดให้คนแตกสามัคคีกันด้วย 

 ศีลข้อ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทำ สมาทิยามิ) เว้นจากการดื่มนำ้าเมา อันเป็นที่

ตั้งแห่งความประมาท 

 การปฏบิตัติามหลกัการของศลีทัง้ ๕ ข้อ มเีปา้หมายใหต้นเองเปน็มนษุย ์มคีวามเปน็อยูด่ว้ยความสขุ

อยา่งตอ่เนือ่ง (ปกต)ิ สมาชกิในชมุชนทุกคนปฏบิตัติามหลกัการของศลี ๕ สมาชกิทกุคนมคีวามสขุ สงัคมมคีวาม

สุขต่อเนื่อง บุคคล สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความร่วมมือกระทำากิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมร่วมกัน 

ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ 

 เศรษฐกิจมั่นคงพึ่งตนเองได้

 เศรษฐกจิมัน่คงพึง่ตนเองได ้เปน็เปา้หมายของการปฏบิตัติามหลกัการของศลี ๕ โดยการดำาเนนิชวีติ

ของสมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ ได้ครบสมบูรณ์ และบางแห่งมีการปรับประยุกต์ตาม

บริบทของชุมชน แต่สภาพผลของการปฏิบัติส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน เกิดความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ทั้งในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน ในระดับครอบครัวสมาชิกครอบครัวที่ปฏิบัติตามหลักการของศีล 

๕ มีรายรับน้อย มีรายจ่ายน้อย มีเงินออมสามารถนำาเงินออมไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มออมทรัพย์ การบริจาค
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ทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน ระดับชุมชน สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีเงินออม เข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน เป็นต้น ทำาให้เกิดการแลก

เปล่ียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน พึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก

มีน้อย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นลักษณะของการแลกเปล่ียนเพื่อให้ชีวิตดำารงอยู่ได้ เกิดวัฒนธรรมวิถีพุทธ 

นำามาส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชน ผลของการพึ่งพาตนเอง สร้าง

เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเป็นค่าเป้าหมายที่สะท้อนการปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ ได้ สามารถนำามากำาหนด

เกณฑ์เป้าหมายวัดความพึงพอใจต่อเศรษฐกิจชุมชน 

เกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕

การดำาเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕

การดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 
สมบูรณ์

รูปแบบการดำาเนินชีวิต
ของชุมชน ศีล ๕

การดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ แบบ
ปรับประยุกต์

การกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕

เป้าหมายการ
ดำาเนินชีวิต

องค์ประกอบ
ศีล ๕

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม

ผลสะท้อนทาง
เศรษฐกิจชุมชน

การกำาหนด
ค่าเป้าหมาย

การประเมินผลการดำาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕

เป้าหมายการ
ดำาเนินชีวิต

 ทำาได้/ทำาไม่ได้

องค์ประกอบ
ศีล ๕

ปฏิบัติครบ/
ไม่ครบ

ผลการปฏิบัติเฉพาะ
บุคคล

มีความสุข/
ไม่มีความสุข

ผลการปฏิบัติภาพ
รวมสังคม
มีความสุข/
ไม่มีความสุข

ผลสะท้อนทาง
เศรษฐกิจชุมชน
พอใจ/ไม่พอใจ

การกำาหนด
ค่าเป้าหมาย

ค่ามาก/ค่าน้อย

ภาพสะท้อนชุมชนศีล ๕

การดำาเนินชีวิตของชุมชนในอดีต การดำาเนินชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน การดำาเนินชีวิตของชุมชนในอนาคต

เบียดเบียน ไม่สงบสุข เบียดเบียนน้อย สงบสุข

พึ่งพาตนเอง
น้อย

ความขัดแย้ง พึ่งพาตนเอง ความขัดแย้งน้อย

๕. ข้อเสนอแนะ

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

  ๑) รัฐบาลควรส่งเสริมให้ชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ การสนับสนุนชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ

ต่อยอดกิจกรรมที่ชุมชนได้ริเริ่มให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายหมู่บ้านศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง 

  ๒) หนว่ยงานภาครฐัควรนำาผลการปฏบัิตติามหลกัการของศลี ๕ นำามาเปน็สว่นหนึง่ของนโยบาย

เชงิปฏบิตักิารใหเ้กดิการสง่เสริมและสนบัสนนุปจัจยัตา่ง ๆ  แกช่มุชนใหเ้กดิการพฒันาชมุชนหมูบ่า้นศลี ๕ อยา่ง

ต่อเนื่อง

๑๙๑
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 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  ๑) หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรภาครัฐและเอกชน ควรจัดโครงการส่งเสริมต่อยอดโครงการ

หมูบ่า้นศลี ๕ ในพืน้ทีใ่ห้มกีารขยายโครงการท่ีหมูบ่า้นศลี ๕ รเิริม่ มกีารปฏบิตักิารทีเ่ขม้แขง็นำาไปสูก่ารประยกุต์

ใช้ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความมั่นคงของชุมชนในมิติต่าง ๆ

  ๒) ชุมชนควรจัดทำาโครงการที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านศีล ๕ และเมื่อโครงการเข้มแข็งมีการจัดทำา

แผนปฏิบัติการเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง

 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) การศึกษาเส้นทางเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านศีล ๕ วัด โรงเรียน 

   ๒) การศึกษานวัตกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ความเชื่อมโยง ความสุข สังคม เศรษฐกิจ ของชุมชน

ต้นแบบ ๔.๐
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อิทธิพลของความเชื่อพญานาคที่มีต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย

The Influences of Naga Belief on Rituals Performanced 

by Residents of Phonphisai District, Nongkhai Province

พระครูปริยัติธรรมวราภรณ์ (สมพร พลดาหาญ)*

พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร.**

ดร.อธิเทพ ผาทา***

บทคัดย่อ

 ในรายงานวจิยัฉบบันี ้ผูว้จิยัมุง่ทีจ่ะศกึษาวเิคราะหค์วามเชือ่พญานาคทีม่อีทิธพิลผลตอ่พิธกีรรมของ

ชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายโดยผู้วิจัยกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาพญานาค

ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อการศึกษาความเชื่อพญานาคของชาวอำาเภอโพนพิสัยจังหวัด

หนองคาย (๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อพญานาคที่มีต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัยจังหวัด

หนองคาย ผู้วิจัยพบว่าพญานาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เถรวาทมีกำาเนิดมาจากการกระทำากรรม ๒ ประการ

คือ (๑) กุศลกรรม และ (๒) อกุศลกรรม พระพุทธศาสนายืนยันว่า พญานาคเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงในฐานะที่เป็น

สตัวป์ระเภทหนึง่ทีม่กีำาเนดิในจกัรวาลนี ้ชาวอำาเภอโพนพสิยัเชือ่วา่พญานาคมอียูจ่รงิ มอีทิธพิลตอ่พธิกีรรมหลาย

ประการ เช่น การบวงสรวงบูชาพญานาคในเทศกาลบั้งไฟพญานาค เป็นต้น

คำาสำาคัญ: ความเชื่อ, พญานาค, อิทธิพล, พิธีกรรม

 Abstract

 In this research paper, researcher seeks to analyze the influence of belief in Serpent 

(Naga) that affects rituals of Phonphisai District, Nongkhai Province. There are three research 

objectives namely: (1) The Serpent Appeared in the Buddhist Scriptures (2) To Study the belief 

of the Serpent of the Phonphisai District, Nong khai Province (3) To Analyze the Influence Beliefs 

of Naga on the Rituals of the Phonphisai District, Nong khai Province.

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
*** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

๑๙๓
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 The researcher found that Naga in the scripture of Theravada Buddhism riginated 

from the two actions: (1) Good deeds, and (2) Bad deeds or sin. The serpent (Naga) is a existing 

creature as a kind of animal has its Origins in the Universe. The Phonphisai District Believe that 

the serpent (Naga) exists and influence several rituals like worship of the Serpent Naga Fir

Keywords: Belief, Naka, Influences, Rituals

๑. บทนำา
 ในทางพระพทุธศาสนา คำาวา่ นาค โดยท่ัวไปหมายถึง งขูนาดใหญท่ีแ่ผพ่งัพาน

๑๒๗
 มภีพอยูใ่ตพ้ืน้ดนิ

เรียกว่านาคโลก
๑๒๘

 พญานาคเป็นสัตว์ทิพย์มีฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆ ตามที่ตนปรารถนา พระพุทธ

ศาสนาเห็นว่าพญานาคมีกำาเนิด ๔
๑๒๙

 โดยนาคท่ีกำาเนิดในแต่ละประเภทก็จะมีอำานาจและความละเอียดอ่อน

ในด้านภพภูมิหรือกำาลังแห่งฤทธิ์แตกต่างกัน โดยพญานาคและนาคทั้งหลายจะอยู่ภายใต้การปกครองของท้าว

วิรูปักษ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล
๑๓๐

 

 อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำาคัญในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มี

ประวัติศาสตร์และความเก่ียวข้องกับพญานาค เหตุเพราะอำาเภอโพนพิสัยนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นกำาเนิดของ

เรือ่งราวของพญานาคทีล่อืลัน่ไปทัว่โลก เพราะเปน็พน้ทีท่ีเ่ปน็ตน้กำาเนดิของตำานานเรือ่งบัง้ไฟพญานาคความเชือ่

เรื่องพญานาคของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายที่มีอิทธิพลต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย มีความน่าสนใจและมีประเด็นที่จะต้องนำามาศึกษาในฐานะที่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับวิถีทาง

ความเชือ่ของคนของสองฝัง่โขงและเนือ้หาของพระพทุธศาสนา รวมถงึขนบธรรมเนยีมประเพณทีีส่ำาคญัของชาว

อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายอยู่หลายประการ เช่นการแห่ขบวนบูชาพญานาค การจัดพิธีกรรมการบูชา

พญานาค หรือความเช่ือเรื่องการมอบตัวมอบตนเป็นลูกพญานาค เป็นต้นหรือความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคก่อน

ยุคการเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาค เช่น พิธีกรรมการเลือกคู่ พิธีกรรมการปลูกเรือน พิธีกรรมการอัญเชิญพระอุป

คุต เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เกิดมาจากความเชื่อเรื่องพญานาคแทบทั้งสิ้น

๑๒๗ Monier – William, A Sanskrit – English Dictionary, (Delhi : Motilal Banarasidass, 1976), p. 532-533.
๑๒๘ ในคัมภีร์ของพราหมณ์ที่อยู่ของนาคชื่อว่าเมืองโภควดี เป็นเมืองที่มีความสวยงามวิจิตรดังเมืองอมรวดีของพระอินทร์ ซึ่งเมืองบาดาล

 นั้นอยู่ใช้พื้นดินลงไปเป็นพันโยชน์ ส่วนในวรรณคดีบาลี นาคมีที่อยู่คือบาดาลเช่นเดียวกันแต่นอกจากบาดาลแล้วนาคยังอยู่ตามแม่นำ้า

 มีแม่นำ้ายมุนา เป็นต้น โดยเมืองบาดาลนั้นทรรศนะของพุทธก็คล้ายกับพราหมณ์แต่มีการอธิบายถึงเมืองของนาคไว้อย่างละเอียดว่า 

 เมืองนาคนั้นเรียกกันว่าโภควดีบ้าง วาสนครบ้าง หิรัญญวดีบ้าง ดู ยมโดย เพ็งพงศา “ครุฑและนาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี”, 

 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๑, หน้า ๙๙. และหน้า ๑๒๗. มีอีกทัศนะหนึ่ง

 ที่เสนอว่านาคมีที่อยู่คือ ก.จอมปลวก ข.แม่นำ้า หนองนำ้า สระนำ้า ทะเล มหาสมุทร เป็นต้น ค.ป่าไม้และต้นไม้ ง.ภูเขา จ.นาคโลกหรือ

 นาคพภิพ ดู อรพมิพ ์บญุอาภา “นาคในวรรณคดสีนัสกฤตและบาล”ี วทิยานพินธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๔, หน้า ๑๗ - ๒๔.
๑๒๙ สำ.ข. (ไทย) ๑๗/๓๔๓/๓๕๐.
๑๓๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑, ที.ปา.อ. (ไทย) ๓/๒/๑๒๙.

๑๙๔
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพญานาคที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 (๒) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องพญานาคของประชาชนชาวอำาเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย

 (๓) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความเช่ือพญานาคท่ีมีอิทธิพลต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย นั้นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเป็นงานวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่จะต้องอาศัย

คน้ควา้จากเอกสารเปน็หลกั ซึง่มวีธิกีารดำาเนนิการวจิยั คือ (๑) ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา

เถรวาท ทัง้จากพระไตรปฎิก อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา รวมถงึเอกสารทางวชิาการประเภทตำานาน พงศาวดาร และ

นิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ต้องการศึกษา (๒) รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในพื้นที่

อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายเท่านั้น (๓) นำาข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในพญานาคที่มีอิทธิพล

ต่อความเชื่อและพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายในประเด็นที่ได้กำาหนดไว้ (๔) สรุป และนำา

เสนอข้อมูลที่ได้มา

๔. ผลการศึกษา
 ความเชื่อพญานาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทพบว่าพระพุทธศาสนาได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด

เรื่องกำาเนิดพญานาคใหม่จากเดิมที่เชื่อว่าถูกเทพเจ้าสร้างมาเป็นการเกิดโดยอำานาจของกรรม คือการกระทำา

ที่ประกอบด้วยเจตนาคือ (๑) เกิดจากกุศลกรรม คือ ความปรารถนาท่ีจะได้ครอบครองสมบัติแบบเดียวกับ

พญานาค (๒) เกิดจากการกระทำาผิดพระวินัย (ต้องอาบัติ) แล้วไม่ได้แสดงคืน(อกุศลกรรม) (๓) เป็นการเกิดเป็น

พญานาคหรืองูจากอกุศลกรรม คือความพยาบาท ในกำาเนิด ๔ ประเภทคือ (๑) อัณฑชะ ได้แก่ นาคที่เกิดจาก

ฟองไข่ (๒) ชลาพุชะ ได้แก่ นาคที่เกิดในครรภ์ (๓) สังเสทชะ ได้แก่ นาคที่เกิดในเถ้าไคล (๔) โอปปาติกะ ได้แก่ 

นาคทีเ่กดิโดยการผดุเกดิ เมือ่เกดิมาแลว้กจ็ะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพญานาค ๔ ตระกูลคอื (๑) ตระกลูพญา

งูวิรูปักษ์ (๒) ตระกูลพญางูเอราปถะ (๓) ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ (๔) ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ โดยมีท้าว

วิรูปักข์เป็นผู้นำา อนึ่ง พญานาคทั้งหลายนั้นจะมีที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่สระนำ้า แม่นำ้า และมหาสมุทร ป่าไม้

และต้นไม้ จอมปลวก บ่อนำ้า ภูเขา เป็นต้น โดยจะมีวิมานหรือเมืองอยู่ภายใต้พื้นดินบ้าง แม่นำ้าบ้างโดยเมืองนั้น

มชีือ่วา่หริญัวดีบา้ง โภควดบีา้ง วาสนครบ้าง โดยเมอืงนัน้จะอยูล่กึจากพืน้หลายรอ้ยโยชน ์คือสำาเรจ็ด้วยแกว้มณี

สว่างไสวอยู่ตลอดเวลา มีอาหารที่เป็นทิพย์และมีทรัพย์สมบัติที่เกิดมาจากมณีสีแดงเรียกว่ามณีนาคราช ในด้าน

รปูรา่งตามปกตขิองพญานาคจะมหีงอนรปูรา่งใหญโ่ต แตห่ากขึน้มาสูโ่ลกมนษุยจ์ะกลายรา่งเปน็งหูรอืมาณพรปู

งาม ตามปกตพิญานาคจะมอีปุนสิยัทีม่โีทสะเปน็พืน้ทำาใหโ้กรธงา่ย เปน็เหตใุหต้อ้งรักษาอารมณด้์วยธรรมขอ้หนึง่

คอืความอดทน นอกจากนัน้พญานาคยงัมอุีปนสิยัโดยรวมคือ รักความสะอาด รูจ้กับญุคณุผูอ้ืน่ ชอบสะสมสมบตั ิ

ชอบอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติธรรม เป็นต้น ส่วนในด้านบทบาทจะพบว่าพญานาคมีบทบาทสำาคัญก็คือการเป็นผู้ปกป้อง

คุ้มครองพระพุทธศาสนา และยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งหวังการได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า เป็นต้น

 สำาหรับความเช่ือของชาวพุทธในอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายที่มีต่อพญานาคและพิธีกรรมที่

เกี่ยวข้องกับพญานาคนั้นพบว่า (๑) ชาวอำาเภอโพนพิสัยเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงและเกิดมาจากกำาเนิด ๔ ตาม

๑๙๕
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หลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา คือ ๑) อัณฑชะ ได้แก่ นาคที่เกิดจากฟองไข่ (๒) ชลาพุชะ ได้แก่ นาคที่เกิด

ในครรภ์ (๓) สังเสทชะ ได้แก่ นาคที่เกิดในเถ้าไคล (๔) โอปปาติกะ ได้แก่ นาคที่เกิดโดยการผุดเกิด เมื่อเกิดมา

แล้วก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของพญานาค ๔ ตระกูลคือ (๑) ตระกูลพญางูวิรูปักษ์ (๒) ตระกูลพญางูเอราป

ถะ (๓) ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ (๔) ตระกูลพญางู กัณหาโคตมกะ โดยมีท้าววิรูปักข์เป็นผู้ปกครอง (๒) ความ

เชือ่เรือ่งพญานาคของชาวอำาเภอโพนพสิยัมอีทิธพิลตอ่พธิกีรรมหลายประการ เชน่ การบวงสรวงบชูาพญานาคใน

เทศกาลบั้งไฟพญานาค พิธีกรรมการอธิษฐานเป็นลูกพญานาค พิธีกรรมการไหลเรือไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นยัง

มีอิทธิพลต่อพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับการดำารงชีวิต เช่นพิธีกรรมปลูกเรือน พิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ พิธีกรรมบุญกอง

หด (ฮดสรงนำ้า) พิธีบุญเข้ากรรม พิธีบายสีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า บังเกิดจากความเชื่อเกี่ยว

กับพญานาคของชุมชนท้องถิ่น และยังคงสืบทอดต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เช่นกัน

๕. บทสรุป
 ชาวอำาเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ยงัเปน็ผู้ทีม่คีวามเช่ือมัน่ในเรือ่งของความมอียูจ่รงิของพญานาค

หลายประการ รวมถงึปจัจัยทีท่ำาใหช้าวอำาเภอโพนพสิยัมคีวามเช่ือเรือ่งพญานาคนัน้กม็าจากอทิธิพลของพระพทุธ

ศาสนาเถรวาทเป็นหลัก ซึ่งความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อพิธีกรรมของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายได้ก่อให้

เกิดคุณค่าหลายประการ เช่น คุณค่าในการพัฒนาตนเอง คุณค่าในด้านการศึกษา คุณค่าในเรื่องของการประสบ

กับความสำาเร็จในชีวิต รวมถึงคุณค่าต่อสังคม และด้านการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น 

๖. ข้อเสนอแนะ
 ในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคตผู้วิจัยเห็นว่ายังมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพญานาคยังต้อง

ศึกษาต่อไป ซึ่งประเด็นท่ีผู้วิจัยเห็นสมควรว่าจะต้องมีการศึกษากันต่อไปมีดังต่อไปน้ี (๑) การนำาไปศึกษาใน

ประเด็น การศึกษาความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายในฐานะที่เป็นนวัตกรรม

ทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยเฉพาะการมองถึงประเด็นการที่ความเช่ือเรื่องพญานาคน้ันได้เข้าไปมีบทบาท

ในการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานว่าแท้จริงแล้วจะเป็นอย่างไร

 (๒) การนำาไปศึกษาในประเด็น การศึกษาความเช่ือเร่ืองพญานาคของชาวอำาเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคายไปศกึษาวเิคราะหเ์ชิงเปรยีบเทยีบกับพญานาคในความเชือ่ของชาวกมัพชูาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความ

เปน็มาและความสำาคญัของนาคในอทิธพิลของศาสนาพราหมณก์บันาคในอทิธพิลของศาสนาพทุธในดนิแดนลุม่

นำ้าโขงนั้นแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

๑๙๖
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ความรักในพระพุทธศาสนา

Love in Buddhism

โฆษิต คุ้มทั่ว, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, สุทธิวิทย์ วิลัยริด *

บทคัดย่อ

 ความรักขั้นพื้นฐานนั้นคนเรามักลืมให้ความสำาคัญในแง่ของศีลธรรมในจิตใจของตนเอง ได้แต่ปรน

เปรอความสขุใหต้นเองจนลมืไปวา่ความสขุนัน้ๆ ตอ้งขึน้อยูก่บัศลีธรรมดว้ยความรกัขัน้กลางน้ันครอบครวัเปน็พืน้

ฐานทีส่ำาคญัมาก ความอบอุน่ สายสมัพนัธข์องครอบครัวเปรยีบเสมอืนเกราะคุม้กนัภัย วัคซนีปอ้งกนัโรค เปน็ยา

ที่เหมาะกับโรคนั้นๆ เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบ เราสามารถทนทานต่อสิ่งนั้นๆ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย 

ไมห่ลงไปกบัตณัหาทัง้ปวง เพือ่น (กลัยาณมติร) เปน็สว่นหนึง่ทีส่ำาคญัของชวีติ มเีพือ่นดกีม็กัแนะนำาสิง่ทีด่ีๆ  และ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทิ้งกัน ส่วนความรักขั้นสูงสุดนั้นเป็นความรักที่มองว่าเป็นนามธรรม 

จบัตอ้งไมไ่ด ้ดเูหมอืนวา่จะเปน็สิง่ทีส่งูสง่เกนิกวา่ทีม่นษุยธ์รรมดาจะทำาไดแ้ตม่ไิดห้มายความวา่จะไมม่ใีครทำาได้

เลย ดังคำาตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีตรัสเก่ียวกับ“สุญญตา” และท่านพุทธทาสได้ตีความว่า “สุญญตา” 

นั้นมิได้แปลว่าไม่มีอะไรเลย พระพุทธศาสนามีคำาสอนในเรื่องความรัก เป็นการพัฒนาในแบบที่มองความรักให้

เป็นเพียงปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปตามสภาพของเหตุปัจจัย ให้ใช้“เมตตา” เป็นเครื่องยืนยันความ

รัก ที่จัดเป็นไมตรี และก่อกำาเนิดเป็นมิตรภาพ จนกลายเป็นความรักระหว่างกันและกันในฐานะเป็นสมาชิกใกล้

ตัว ครอบครัว ชุมชน และสังคมองค์รวม และต้องเป็นความรักที่เมตตา ไม่หวังได้ ไม่คิดเอา นอกจากนี้พระพุทธ

ศาสนายังสอนให้มองความรักผ่านประโยชน์อันพึงได้ในฐานะมนุษย์ว่า เป็นส่ิงที่กระทำาได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร 

ที่ไหน เมื่อไร แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรักของชาวพุทธ

จึงต้องนึกถึงคนอื่น ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์นึกถึงคนอื่นและปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความรักใส่ใจ มีเมตตา อดทน

ต่อสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์รอบข้างสังคมก็จะสงบสุข มนุษย์ในสังคมก็จะสงบสุขอยู่กันด้วยสันติภาพและความ

ใส่ใจ สำาหรับหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีอยู่ ๓ ระดับ คือ หลักธรรมที่ใช้กับความ

รักตนเอง เป็นหลักธรรมที่ใช้กับบุคคลและเหมาะกับการงานทั่วๆ ไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆ พร้อมทั้ง

ยงัความเจรญิมาใหใ้นปัจจบุนั ไดแ้ก ่ศลี ๕ เบญจธรรม หลกัธรรมทีใ่ชกั้บความรกัผูอ้ืน่ เป็นหลกัธรรมทีเ่หมาะกบั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลตา่งๆ เชน่ มารดาบดิากบับุตรธดิา สามกีบัภรรยาหรอืคูร่กั เพือ่นกบัเพือ่น ครอูาจารย์

กับศิษย์ ได้แก่ ทิศ ๖ หลักธรรมที่ใช้กับความรักแบบเมตตา สามารถพัฒนาเมตตาให้เป็นเมตตาอัปปมัญญา เป็น

หลักธรรมที่เป็นอัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐและปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยชอบไม่มี

ขอบเขต ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

คำาสำาคัญ: ความรัก, พระพุทธศาสนา

*คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
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Abstract

 Love fundamental that we often forget the importance in terms of morality in their 

minds. But happy to pamper himself to forget that happiness itself. Must be based on morality, 

love, intermediate, the family is very important basis warmth of family ties as a shield against. 

Vaccine A drug for the disease. When something bad impact. We can withstand anything that 

tolerated all temptations. Do not be carried away with passion all friends (goodwill) is an

 important part of life. There was always a good guide to what is good. And help each other 

When distress was not throwing well. The ultimate love is a love that is abstract. Visionary 

It seems to be something nobler than humanly possible, but it does not mean that no one 

would do it. The word of the Lord Buddha spoke about "Sunyata" and Buddhadasa Bhikkhu 

has interpreted "Sunyata" does not mean nothing. Buddhist teachings about love. An 

improvement in the look of love as a phenomenon caused by climate change and its causes.

The "Mercy" is a testimony of love. The relations And formed a friendship It is the love 

between each other as a close family, and social issues. It is not love, compassion, hope has 

not thought this Buddhism also teaches love for the sake of the person as a human being. As 

things done, whether it is how, where and when, but in fact what is happening is developing 

and changing all the time. Reminds me of the Buddhist people. If Whenever people think of 

others and treat others with love, care, compassion with patience what a social phenomenon 

surrounding it is peaceful. Human society will peacefully live together in peace and care. For 

principles about love in Theravada Buddhism is the third principle is applied to self-love. A 

principle that applies to the individual and for the general. To benefit the person. The boom 

has come to the present, including five precepts dharma principles used to love others. The 

principles for relationships such as father, mother, son and daughter. Husband, wife or civil 

partner Friend to Friend Teachers with the students, including the six principles that are used 

with love and compassion. Develop compassion, kindness to upload the malicious spirits. A 

principle that is up to four ordinary contract is unfair the system is very good, and treat all 

beings with compassion, sympathetic joy and equanimity like no bounds.

Keywords: Love, Buddhist
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บทนำา

 "ความรัก” เป็นคำาที่ยากเกินกว่าที่เราจะให้คำานิยามได้ เพราะความรักน้ันทำาให้เกิดแรงบันดาลใจ

และเปน็พลงัใหเ้กิดทัง้แงล่บและแงบ่วก ความรกัเปน็พลงัทีอ่ยูภ่ายในจติใจของมนษุย ์สตัว ์ความรกัยงัมบีทบาท

สำาคญัในชวีติมนษุยเ์ปน็อยา่งมากจนมีผูส้รา้ง ทชัมาฮาลสุสานหนิออ่นเปน็สถาปัตยกรรมแหง่ความรกัทีส่วยทีสุ่ด

ในโลก ถูกสร้างขึ้นโดย จักรพรรดิชาห์ ชหานชีร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อ อรชุมันท์ พานุ เพ

คุม ธิดาของรัฐมนตรีที่เสียชีวิตลงเมื่อคลอดบุตรคนที่ ๑๔ ทำาให้พระจักรพรรดิชาห์โศกเศร้าถึงสองทศวรรษ
๑๓๑

 

จะเหน็ไดว้า่การดำารงชวีติอยูข่องมนษุยค์วามรกันัน้มพีลงัมากซ่ึงจะแสดงออกมาไดท้ัง้ทางลบและทางบวก ในทาง

พระพุทธศาสนานั้นความรักกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชน

ความรักในพระพุทธศาสนาเป็นความรักระดับสากล (Universal love) คือรักสรรพสัตว์ ทำาเพื่อสังคมส่วนรวม 

ความรักในทางพระพุทธศาสนามีการอนุวัตรตามความเป็นไปในสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นความรักแบบสากล

(Universal love) คือ ความเมตตา ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจเป็นความรักที่หวังดี ปรารถนาดีต่อ

บุคคลอื่นอย่างจริงใจ มองทุกคนเป็นเพื่อน และไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
๑๓๒

 ซึ่งเป็นความรักที่เสมอในสรรพสัตว์

ทั้งหลาย ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า วรรณะทั้ง ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร เมื่อออกบวชยอม

ทิง้สกลุเดมิมาเปน็ศากยบตุร (ตระกูลของพระสมัมาสมัพทุธเจา้) เปรยีบเหมอืนมหาสมทุรทีม่แีมน่ำา้สายเลก็ๆ ไหล

มารวมกัน เช่น คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ว่าวรรณะใดเมื่อออกบวชมารวม

กนัยอ่มเรยีกวา่ สมณะเชือ้สายศากยบุตร
๑๓๓

 จากคำาตรัสของพระสัมมาพุทธเจ้าดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระพุทธ

ศาสนามีความรักให้กับทุกคน ไม่เลือกชนชั้นและมีความเสมอภาค นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสังคมอีกด้วย

บริบทของความรักในมิติทางโลก
 ๑. ความหมายของความรักในมิติทางโลก

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของคำาว่า “รัก” ไว้เพียงสั้นๆ 

ว่า “ชอบอย่างผูกพัน พร้อมด้วยชื่นชมยินดี” ซึ่งมีความหมายพ้องกับคำาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ๑. ชอบ แปลว่า พอใจเช่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบเที่ยว ชอบผลไม้

 ๒. ชอบใจแปลว่า ถูกใจ ยินดี เช่น ยินดีเป็นที่ปรึกษา ยินดีอุปการะ

 ๓. ชอบพอ แปลว่า รักใคร่กัน ถูกอัธยาศัยกัน เช่น บุตรหลานในครอบครัวนี้รักกัน

 ๔. ชอบธรรม แปลว่า ถูกตามหลักธรรม ถูกตามนิตินัย เช่น สามีภรรยาในครอบครัวนี้ดำาเนินชีวิต

ตามหลักธรรมในการครองเรือน
๑๓๔

 

๑๓๑ ณัฐมา ขันติธรรมกุล, “การศึกษาความรักในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑.
๑๓๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), วาเลนไทม์สู่วาเลนธรรม, (กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จำากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕.
๑๓๓ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๓.
๑๓๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕), หน้า ๖๙๓
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 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ กล่าวว่า ความรักในแนวคิดของนักจิตวิทยาก็คืออารมณ์ชนิดหนึ่งเหมือน

อารมณ์โกรธ เศร้า หรือดีใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งเร้า หายไปได้ถ้าสิ่งเร้านั้นหายไปและอาจเกิดขึ้นใหม่ได้ถ้ามีสิ่งเร้า

ที่ถูกใจ ฉะน้ันความรักน้ันจะเป็นนิรันดรหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเร้านั้นมีอิทธิพลต่อผู้ถูกเร้าแค่ไหน ความรักเกิด

จากจุดศูนย์กลางที่ตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่บุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ หรือเพื่อนรัก ของพ่อแม่กับลูกมักเป็นนิรันดร 

เพราะความเปน็พอ่แมลู่กนัน้สบืตอ่ดว้ยสายเลอืด เปน็ความสมัพันธช์นดิแนน่อนตายตวัแตค่วามรกัระหวา่งคู่รกั

หรือสามีภรรยานั้นไม่แน่นอนตายตัว เมื่อรักใหม่ๆ สิ่งเร้ายังสดสวยงดงาม ความรักก็มีกำาลังแรงเข้มข้น แต่นาน

วันเข้าสภาพของสิ่งเร้าเปลี่ยนแปลง เช่น ภรรยาอ้วนมากขึ้น แก่ลง สามีผมร่วง พุงยื่น ฉะนั้น ถ้าใครยึดรูปกาย

เป็นสิ่งเร้าในความรัก ความรักน้ันก็จะสูญสิ้นไปเร็วแต่ถ้ายึดความดีหรือความประทับใจอย่างอื่น ความรักนั้นก็

จะอยู่ได้นานกว่า
๑๓๔

 

 ความรกั เปน็อารมณช์นดิหน่ึงของมนุษยเ์กดิขึน้ พฒันาเปลีย่นแปลงได้จากความรกัแบบหนึง่ไปเปน็

ความรักอีกแบบหนึ่ง และหายไปได้ในที่สุด ภายใต้องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกล้ชิด มิตรภาพ การ

ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และความยืดหยุ่น

 ๒. องค์ประกอบของความรักในมิติทางโลก

 สเตอรน์เบริก์ ไดเ้สนอทฤษฎเีกีย่วกบัความรกัไวว้า่ ความรกัเกดิขึน้จากการผสมผสานของความรูส้กึ 

๓ แบบคือ ความเสน่หา (passion) ความใกล้ชิดสนิทสนม (intimate) ความผูกพัน (commitment) ความรู้สึก

ทั้งสามแบบนี้จะเกิดขึ้นมากน้อย หรือจางหายไปข้ึนกับระยะเวลาของสัมพันธภาพและประสบการณ์ของความ 

รกัของแตล่ะบคุคล กาลเวลาและสดัสว่นทีแ่ตกตา่งขององค์ประกอบทัง้สามของความรกักอ่ใหเ้กดิความรกัในรปู

แบบตา่งๆ องคป์ระกอบทัง้ ๓ มปีฏสิมัพนัธก์บัการกระทำาทีแ่สดงออกออกและสิง่ทีแ่สดงออกมาน้ันแสดงออกได้

ถึง ๘ ประเภทของความรัก ดังต่อไปนี้

  ๑. ไร้รัก (nonlove) คือภาวะขาดส่วนประกอบทั้งสาม

  ๒. รกัแบบเพือ่น (liking/friendship) เปน็ความรกัในแบบทีม่คีวามใกล้ชดิสนทิสนม เปน็ลักษณะ

เฉพาะของสัมพันธภาพแบบเพื่อน มีทั้งความรู้สึกแบบผูกพัน อบอุ่น และความใกล้ชิดสนิทสนมกับฝ่ายตรงกัน

ข้ามโดยปราศจากความเสน่หาถือเป็นความรักที่ยั่งยืนที่สุด

  ๓. รักแบบลุ่มหลง (infatuated love) บ่อยครั้งที่เป็นความรักแบบรักแรกพบ ซึ่งยังไม่มีความ

ใกลช้ดิสนทิสนม หรอืความรูส้กึผกูพนัใดๆ ทีจ่ะนำาพาไปสูค่วามรกัไมน่านความรูสึ้กเชน่นีก้จ็ะหายไปเสนห่าเปน็ส่ิง

ที่เพิ่มพูนหรือเรื่องให้เกิดความดึงดูดใจ ความเพ้อฝันต้องการความใกล้ชิด สัมผัส และเพศสัมพันธ์ถ้ามีแต่เสน่หา

อย่างเดียว เป็นความรักที่ลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส

  ๔. รักแบบว่างเปล่า (empty love) ในบางครั้งความรักที่เคยแข็งแรงได้ล่มสลายลง คงเหลือ

ไว้เพียงความผูกพันหรือพันธสัญญา (commitment) ส่วนความใกล้ชิดสนิทสนม (intimacy) และความเสน่หา 

(passion) ไดห้ายไปแลว้ เปน็ธรรมดาของชวีติสมรสทีบ่อ่ยครัง้ความเกีย่วดองไดเ้ร่ิมตน้จากความรกัแบบวา่งเปล่า

และคอ่ยๆ พฒันาข้ึนทลีะเลก็ละนอ้ยตามกาลเวลาทีผ่นัแปรไป ความรกัแบบวา่งเปลา่อาจเปน็จดุเริม่ตน้ของการ

พัฒนาไปสู่ความรักแบบอื่นๆ หรือความรักที่เคยสมบูรณ์แบบอื่นๆ ได้ล่มสลายลงไปเหลือเพียงความรักแบบว่าง

เปล่า

๑๓๕ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, จิตวิทยาครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), 
 หน้า ๓๖ – ๓๗.

๒๐๑
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  ๕. รกัแบบเพอ้ฝนั (romantic love) เปน็ความรกัทีก่อปรขึน้จากอารมณค์วามรูส้กึทีม่าจากความ

ใกล้ชิดสนิทสนม (intimacy) และการสัมผัสทางกายด้วยปลุกเร้าความเสน่หา (passion) ปรารถนาอันแรงกล้า

  ๖. รักฉันท์มิตรภาพ (companionate love) เป็นความใกล้ชิดสนิทสนมที่ปราศจากอารมณ์

เสน่หา ถือเป็นความรักที่แข็งแกร่งมากกว่าความรักแบบเพื่อน (liking/friendship) เพราะมีส่วนประกอบของ

ความผูกพัน (commitment) เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีความปรารถนาทางเพศหรือความใคร่แต่อย่างใด มักพบใน

ชวีติของคูส่มรสทีอ่ยู่ดว้ยกนัมานานจนความรูส้กึแบบเสนห่าไดห้ายไปกลายเปน็ความใกล้ชดิสนทิสนมและความ

ผูกพันอย่างลึกซึ้งที่ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างไม่จืดจาง เป็นความรักในอุดมคติของสมาชิกในครอบครัว และเป็น

หลักการของความรักฉันท์มิตรภาพ (companionate love) เช่นความรักระหว่างเพื่อนสนิทอันเป็นมิตรภาพที่

แสนบริสุทธิ์และมั่นคง

  ๗. รกัลวงตา (fatuous love) เปน็ความรกัทีเ่กดิจากความผกูพนัทางกาย (commitment) เปน็

แรงผลักอันยิ่งใหญ่สู่อารมณ์เสน่หา (passion) ปราศจากซึ่งความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีใกล้ชิดสนิทสนม (intimacy) 

มีความหึงหวง (jealousy)

  ๘. รักสมบูรณ์แบบ (consummate love) เป็นรูปแบบของความรักที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ในอุดมคติของมนุษย์ในบรรดาความรักทั้ง ๘ ชนิด ความรักแบบน้ีดูจะเป็นหลัก

การหรือทฤษฎีแห่งความผูกพันของ “คู่รักที่สมบูรณ์แบบ” มีความสุข ความพอใจกับคู่รักของตน เป็นการยาก

ที่จะดำารงไว้ซึ่งความรักท่ีสมบูรณ์แบบน้ีเอาไว้ได้ความสำาคัญของความรักแบบนี้อยู่ที่การแสดงออกที่เป็นการก

ระทำาไมใ่ชค่ำาพูดแมว้า่รกัอนัยิง่ใหญก่ย็งัสามารถดบัสญูไดด้งันัน้ความรกัสมบรูณแ์บบอาจไมมี่ความจรัีงยัง่ยนืมาก

นักเมื่อกาลเวลาได้พรากเอาความเสน่หา (passion) ให้เหือดหายไป ความรักสมบูรณ์แบบอาจเหลือไว้เพียงแค่

ความรักฉันท์มิตรภาพ (companionate love) ได้ในที่สุด
๑๓๖

 

 ๓. ความผูกพันทางอารมณ์ในมิติทางโลก

 ความผกูพนัทางอารมณ ์(affective involvement) หมายถงึระดบัความผกูพนัหว่งใยทีส่มาชกิแตล่ะ

คนมต่ีอกนั รวมทัง้การแสดงออกซ่ึงความสนใจ และการเหน็คณุคา่ของกนัและกนัความผกูพนัทางอารมณม์หีลาย

ระดับ คือ

  ๑. ปราศจากความผูกพัน (lack of Involvement) สมาชิกในครอบครัวไม่สนใจใยดีกันเลยการ

เป็นครอบครัวมีความหมายเพียงการมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเท่านั้น

  ๒. ผูกพันแบบไม่มีความรู้สึก (involvement devoid of feelings) สมาชิกมีความสนใจต่อกัน

เพยีงเลก็นอ้ย โดยปราศจากความลกึซึง้ทางอารมณแ์ละความหว่งใยดว้ยนำา้ใสใจจรงิ ความสนใจในความเปน็อยู่

ของอีกฝ่ายหนึ่งแทบไม่มีเลย หรือถ้ามีก็เป็นไปเพราะความอยากรู้อยากเห็น อยากควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็น

ไปตามหน้าที่ เช่น ต้องแสดงความห่วงใยยามพี่น้องเจ็บป่วยเป็นต้น

  ๓. ผูกพันเพื่อตนเอง (narcissistic involvement) ความสนใจในอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไปเพื่อตนเอง 

(egocentric) เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้ตนเอง ไม่ใช่ความสนใจที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงใจ

๑๓๖ สเตอร์นเบิร์ก, อ้างใน สัตกร วงศ์สงคราม, “การศึกษาความรักของวัยรุ่น”, สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หน้า ๕๐.

๒๐๒
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  ๔. ผูกพันอย่างมีความเข้าอกเข้าใจ (empathic involvement) ความสนใจผูกพันมีต่ออีกฝ่าย

หนึ่งอย่างแท้จริง โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจในความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง ความผูกพันแบบนี้มีความ

เหมาะสมที่สุด เพราะจะตอบสนองความตองการทางอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเหมาะสม

  ๕. ผูกพันมากเกินไป (over involvement) ความผูกพันเป็นไปอย่างปกป้องหรือจุ้นจ้านมาก

เกินไป จนอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือเป็นตัวของตัวเองอย่างเพียงพอ

  ๖. ผูกพันจนเหมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน (symbiotic Involvement) เป็นความผูกพันที่

แนน่แฟน้ จนกระทัง่เหมอืนกบัทัง้คูเ่ปน็บคุคลเดยีวกนั และขอบเขตสว่นตวัของแตล่ะคน (personal boundary) 

นัน้ไมช่ดัเจนหรอืแทบไมมี่เลยความผกูพนัจะแตกตา่งกนัไปในวงจะชวีติแตล่ะระยะ เชน่ ในระยะทีลู่กยงัเล็กความ

ผกูพนัยงัแนน่แฟน้ระหวา่งเดก็และพอ่แม ่เปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัความอยูร่อดของลกู แตเ่มือ่ลกูเขา้วยัรุน่ 

ลูกจะเร่ิมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนนอกครอบครัวมากข้ึน ความผูกพันจะต้องลดความเข้มข้นลง เป็นต้น 
๑๓๗

ความรักในพระพุทธศาสนา
 ๑. ความหมายของความรักในพระพุทธศาสนา

 ความรักในพระพุทธศาสนา คือ สิเนหะ (เสน่หา) เสเนหะคือ สิเน่หา เป็นความรักฝ่ายอกุศล หรือ

ความรักที่เป็นฝ่ายกิเลสเศร้าหมองแห่งจิตใจ จัดอยู่ในกิเลสกลุ่มโลภะ
๑๓๘

 เป็นไวพจน์คำาหนึ่งของตัณหาจัดเป็น

ตัณหาที่มีกำาลังอ่อนเฉพาะอารมณ์ที่ผูกพัน คือมีความรัก ความเยื่อใยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง สนิทสนม ผูกพัน

เป็นญาติมิตร
๑๓๙

 องค์ธรรมของเสน่หาคือโลภเจตสิก

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของความรัก คือ “เมตตา” หมายถึง ”ความรัก”

ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ เป็นความรักที่

บริสุทธิ์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลก หรือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏ เป็น

ความรักแบบกลางๆ อย่างเผื่อแผ่ ทำาให้ใจเปิดกว้างออกไปและผ่องใสเบิกบาน
๑๔๐

 ความปรารถนาให้เขามีความ

สุข แผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงมีสุขทั่วหน้า

 “เมตตาอัปปมัญญา” ธรรมที่แผ่ไปแบบไม่มีประมาณ หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่แผ่

ไปในมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายไม่มีขอบเขต กว้างขวางสมำ่าเสมอกัน
๑๔๑

 

 “เสน่หา” ถูกให้ความหมายไว้ในพุทธธรรมว่า เสน่หานั้นเป็นความรักฝ่ายอกุศลที่ตรงข้ามกับเมตตา 

เป็นไวพจน์คำาหนึ่งของตัณหา คือความรักที่เจือตัณหาดังนั้นความรักแบบสิเนหะจึงหมายถึง ความรักใคร่เยื่อใย

เฉพาะบุคคล ความพอใจโปรดปรานส่วนตัว มุ่งเสพเสวยเวทนาและเกี่ยวกับการป้องกันรักษาตัวตน
๑๔๒

 

๑๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙ – ๖๐.
๑๓๘ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒-๒๗๓.
๑๓๙ ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) ๒๗/๑๙/๓๒๔,
๑๔๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก จำากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๕๐๗.
๑๔๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: เอส อาร์ พร้ินต้ิง แมส โปรด๊ัก จำากัด,
 ๒๕๕๑), หน้า ๕๓๔.
๑๔๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๕๐๗.

๒๐๓
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 ฉันทะ หมายถึงความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความต้องการ ความรักใคร่ใฝ่ปรารถนาในสิ่ง

นั้น ๆ เป็นคำากลางๆ เป็นกุศลก็ได้ เช่น อวิหิงสาฉันทะ เป็นอกุศลก็ได้ เช่น กามฉันทะ
๑๔๓

 

 “เปมะ” เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “เคหสิตเปมะ” หมายถึง ความรักอันอาศัยเรือน ได้แก่ รักกันโดย

ฉันท์เป็นเนื่องถึงกัน เป็นญาติกัน เป็นคนร่วมเรือนเดียวกัน ความรักฉันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้อง และสามีภรรยา 

เป็นความรักที่สูงส่งกว่าแบบสิเนหะ ราคะ ตัณหาเพราะประกอบด้วย “คุณธรรม” หรือความรับผิดชอบต่างๆ 

เข้ามาควบคุมจึงมีอิทธิพลอยู่เหนือความใคร่ 
๑๔๔

 พระธรรมโกศาจารย์ (ธมฺมจิตโต) ได้กล่าวถึงความหมายของ “ความรัก” ว่าพระพุทธเจ้าเน้นให้เห็น

ว่า “เมตตา” เป็นคำาสอนที่สำาคัญ ผู้เจริญเมตตาแม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือเดียวจัดเป็นผู้อยู่ในญาณ ชื่อว่าทำาตาม

คำาสอนและปฏิบัติตามโอวาทของพระศาสดารวมไปถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์ ธรรมชาติแวดล้อม
๑๔๕

 

 พระมหาสมจินต์ วันจันทร์ ได้กล่าวถึง “ความรัก” ไว้ในหนังสือ ฉันเข้าใจสรรพสิ่งเพราะฉันรัก

เป็นความหมายเชิงบวกว่า “ความรัก” เป็นความดีในตัวเอง เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ เป็นกิริยาของ

จิตมนุษย์ รักแท้เกิดขึ้นที่ใจ เพราะเป็นคุณสมบัติของจิต คือรักเป็นหนึ่งในเจตสิก ๕๒ (ฉันทเจตสิก) สาระของ

ความรักมีหนึ่งเดียว คือ ฉันทะ ความพอใจซึ่งดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบของความรัก ๑๔๖ 

 สรุปได้ว่าความรักในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีหลายมุมมอง โดยสรุปได้ ดังนี้ ๑.เสน่หา (สิเนหะ) เป็น

ความรกัทีเ่กดิจากตณัหา เปน็การสนองความตอ้งการของตนเองและแยกไดเ้ปน็ทฏิฐิเสนห่า คอืความรกัท่ีเกดิจาก

การเห็นผิด ๒.เปมะ หมายถึง เป็นความรักแบบอกุศลที่เป็นความรักที่เป็นกลางๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เคหะ

สิตเปมะ” เป็นความรักที่เป็นความพอใจเกี่ยวเนื่องกัน เช่น พี่รักน้อง ๓.เมตตา เป็นความปรารถนาดี อนุเคราะห์ 

เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ความไม่ปองร้ายกันและกัน ๔.เมตตาอัปมัญญา เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขต และไม่มีประมาณไม่

จำากดั มจีติแผไ่ปทัง้มนษุย์และสตัว ์ซึง่ความรกัในทรรศนะของนกัปราชญใ์นพระพทุธศาสนา ในแตล่ะทา่นมกีาร

อธิบายที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่นัยสำาคัญไม่แตกต่างกัน เป็นสิ่งเชื่อมโยง และบอกถึงนัยสำาคัญต่างๆ ที่ปรากฏใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยแยกออกเป็นแต่ละบริบทให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 ๒. ลำาดับขั้นของความรัก

 ความรัก อันได้แก่ คำาว่า “เสน่หา” เนื่องจากเป็นความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตผู้อื่น เพียงเพื่อเป็นเงื่อนไข

สำาหรับตนท่ีจะเสพเสวยเวทนา ซ่ึงจัดได้เป็นความรักตนเอง คำาว่า “เปมะ” เป็นความรักแบบกลางๆ เป็นความรัก

ที่อาศัยเรือน เช่น ความรักฉันพ่อ แม่ลูก ญาติพี่น้อง และสามีภรรยา เป็นต้น จึงจัดเป็นความรักผู้อื่น คำาว่า

“เมตตา” เป็นความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นความรักแบบเมตตา

 ความรักในตนเองเป็นความชอบใจในบุคคลหรือสิ่งที่จะเอามาบำารุงบำาเรอความสุขของเรา ชอบใจ

คนนั้นเพราะว่า จะมาสนองความต้องการช่วยบำารุงบำาเรอ ทำาให้เรามีความสุขได้อะไรที่จะทำาให้เรามีวามสุข เรา

๑๔๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๗๖.
๑๔๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๕๒.
๑๔๕ The Most Ven.Prof. Dr. Pradarmakosajarn (Prayoon Dhammacitto), Dhamma and Environmental Preservation, 
 The International Council of the United Nations Day of Vesak (Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya 
 University, ๒๐๐๙), p.๓๙.
๑๔๖ พระมหาสมจินต์ วันจันทร์, ฉันเข้าใจสรรพสิ่งเพราะฉันรัก, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์กัลปพฤษ์), ๒๕๔๘, หน้า ๑๑.

๒๐๔



205การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ชอบใจ เราต้องการมัน ต้องการเอาเพื่อตนเอง เมื่อทุกคนต่างคนต่างอยากได้ ความรักประเภทนี้ ก็จะนำามาซึ่ง

ปัญหา คือการเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกัน พร้อมด้วยความเห็นแก่ตัว๑๔๗ สามารถแบ่งได้ ๓ ระดับ คือ

 ๑) ความรกัตนเอง เปน็ความรกัทีเ่ปน็พืน้ฐานของชวีติมนษุย ์เปน็ความรกัใครเ่พือ่ความพอใจส่วนตวั 

จัดเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของเสน่ห์ คือความรักแบบสิเนหะนั้นเป็นความรักที่เจือด้วยตัณหา เป็นความรัก

ที่มุ่งเสพเสวยเวทนาเพื่อตนเอง เป็นความรักที่เห็นแก่ตัว เบียดเบียนแย่งชิงกันและกัน กล่าวได้ว่ารักตนเอง ซึ่ง

จดัเปน็ความรกัแบบสเินหะ เปน็ความรกัทีเ่จอืดว้ยตณัหา ประกอบไปดว้ยคุณคือ กอ่ใหเ้กดิความสุขแบบหยาบๆ 

เปน็ความสขุขัน้ตำา่ของมนษุยท์ีเ่รยีกวา่อสัสาทะ และโทษคอื เปน็ความรกัทีม่คีวามทกุขเ์จอือยู ่และกอ่ใหเ้กดิอคต ิ

คือลำาเอียงเพราะรักได้

 ๒) ความรักผู้อ่ืน เป็นความรักที่เป็นความปรารถนาดี ที่ให้บุคคล สรรพสัตว์เป็นสุข มีลักษณะ

ที่ประพฤติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์เก้ือกูล น้อมนำาเอาแต่ส่ิงที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นกิจ สามารถ

ปลดเปลื้องความอาฆาตและระงับความพยาบาทได้ความรักผู้อื่นจัดอยู่ในความรักแบบเปมะ หมายถึงความรัก

ที่เป็นความรู้สึก หรืออารมณ์รักที่เกิดขึ้นภายในใจ มีลักษณะที่ประกอบด้วยตัณหา แต่สูงส่งกว่าความรักตนเอง

เพราะมคุีณธรรมหรอืความรบัผดิชอบตา่งๆ เขา้มาควบคมุจงึมอีทิธพิลอยูเ่หนอืความใคร ่เรยีกวา่ “ความรกัแท”้ 

เป็นความรักความผูกพันของบุคคลที่อยู่ครองเรือน หรือเกี่ยวเนื่องกับบุคคลในครอบครัว เช่น มารดาบิดา สามี 

ภรรยา บุตร ธิดา และญาติ พี่น้อง และบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่นเพื่อน จึงเป็นความรักที่เกิดจากความ

พอใจ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เคหสิตเปมะ” ความรักผู้อื่น (เปมะ) เป็นความรักที่ประกอบด้วยตัณหา แต่สูงส่ง

กว่าความรักตนเอง (เสน่หะ) เพราะมีคุณธรรมกำากับซึ่งมีอิทธิพลอยู่เหนือตัณหา เป็นความรักของบุคคลผู้ครอง

เรือน เช่นมารดาบิดา และบุตร สามีภรรยา และบุตร หรือบุคคลใกล้ชิด เช่นเพื่อน เป็นต้น เกิดจากเหตุปัจจัย 

๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อน และด้วยการเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น

๓ อย่างคือ ๑.ความรักระหว่างพ่อ แม่และลูก ๒.ความรักระหว่างสามีภรรยา ๓.ความรักระหว่างเพื่อน กล่าวได้

ว่า รักผู้อื่น จัดเป็นความรักแบบเปมะ หรือเคหสิตเปมะ เกิดจากเหตุปัจจัย ๒ ประการคือ (๑) การได้อยู่ร่วมกัน

ในชาติปางก่อน (๒) ด้วยการเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน ประกอบไปด้วยคุณคือ เป็นความรักที่ตั้งอยู่บนรากฐาน

ของคุณธรรม ย่อมก่อให้เกิดความโล่งโปร่งสบายภายในจิตใจ โทษก็คือเป็นความรักที่ยังตกอยู่ภายใต้กฎของ

ไตรลักษณ์ ดังนั้นความไม่คงที่ ความเปลี่ยนแปลงย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ ความรักขั้นกลางสามารถแบ่งได้เป็น 

๓ ระดับ คือ (๑) ความรักระหว่างพ่อ แม่และลูก (๒) ความรักระหว่างสามีภรรยา (๓) ความรักระหว่างเพื่อน

 ๓) ความรกัแบบเมตตา เปน็ความรกัทีป่รารถนาเกือ้กลูกนั ความอนเุคราะห ์ความไมพ่ยาบาท ความ

ไม่ปองรา้ย กศุลมลูคอือโทสะในหมูส่ตัว ์๑๔๘ จากทีก่ล่าวมาเมตตาจงึเปน็ความปรารถนาใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข เมตตา

มีความหมายที่เป็นไปในทางความรัก ความเยื่อใย ความปรารถนาดี จึงสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ

 ๑. เมตตาอโทสะ หมายถงึ ความใครป่รารถนาด ีไมย่ดึวา่เปน็มารดาบดิา บตุรสามภีรรยา พีน่อ้ง หรอื

เพื่อนฝูง แม้ต้องพลัดพรากจากกันก็ไม่ร้อนใจเพราะมีองค์ธรรมกำากับคืออโทสะเจตสิก จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

เมตตาแท้

๑๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๖-๘.
๑๔๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๒/๕๙๐.

๒๐๕
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 ๒. ตัณหาเปมะ หมายถึง เมตตาที่เจือด้วยความรักใคร่ ความปรารถนาดีโดยยึดถือความเป็นมารดา

บิดา บุตรธิดา สามีภรรยา พี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่มีความผูกพันอันเป็นความใคร่ชื่นชมผูกพันไว้ด้วยอำานาจตัณหา

เปมะ มีองค์ธรรมคือ โลภเจตสิก จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาเทียม ๑๔๙ การแผ่เมตตาจิตที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ทรงตรสัสอนนัน้เป็นการแผ่เมตตาไปอยา่งไมม่ขีอบเขต ไมม่ปีระมาณ ไมเ่ลอืกวา่เปน็ใคร มาจากทีใ่ด ไมเ่ลือก

ชั้นวรรณะ เทวดา พระอินทร์ พระพรหม มนุษย์ หรือสัตว์ ส่วนเมตตาแบบอัปปมัญญา คือมีเมตตาไปให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้ แบบไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ แผ่ไปให้

ทั้งเทวดา พระอินทร์ พระพรหม กล่าวได้ว่าความรักแบบเมตตา เป็นความรักที่สมำ่าเสมอกันแบบไม่มีประมาณ 

ไม่มีจำากัดขอบเขต ไม่มีการแบ่งแยก เท่าเทียมกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมตตาอัปปมัญญา”

 ผูเ้ขยีนมองวา่ความรัก ๓ ระดบันัน้ในชว่งความรกัขัน้พืน้ฐานนัน้คนเรามักลืมใหค้วามสำาคญัในแงข่อง

ศีลธรรมในจิตใจของตนเอง ได้แต่ปรนเปรอความสุขให้ตนเองจนลืมไปว่าความสุขน้ันๆ ต้องขึ้นอยู่กับศีลธรรม

ดว้ยความรกัขัน้กลางนัน้ครอบครวัเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัมาก ความอบอุน่ สายสมัพนัธข์องครอบครวัเปรยีบเสมอืน

เกราะคุ้มกันภัย วัคซีนป้องกันโรค เป็นยาที่เหมาะกับโรคนั้นๆ เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบ เราสามารถทนทานต่อ

สิง่นัน้ๆ อดทน อดกลัน้ตอ่สิง่ยั่วยทุัง้หลาย ไมห่ลงไปกบัตณัหาทัง้ปวง เพือ่น (กลัยาณมติร) เปน็สว่นหนึง่ทีส่ำาคญั

ของชีวิต มีเพื่อนดีก็มักแนะนำาสิ่งที่ดีๆ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทิ้งกัน ส่วนความรักขั้น

สูงสุดนั้นเป็นความรักที่มองว่าเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่สูงส่งเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดา

จะทำาไดแ้ตม่ไิดห้มายความวา่จะไมม่ใีครทำาได้เลย ดงัคำาตรสัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีต่รัสเกีย่วกบั“สญุญตา” 

และทา่นพทุธทาสไดต้คีวามวา่ “สญุญตา” นัน้มไิดแ้ปลวา่ไมม่อีะไรเลย พระพุทธศาสนามคีำาสอนในเรือ่งความรกั

เปน็การพฒันาในแบบทีม่องความรกัใหเ้ปน็เพยีงปรากฏการณเ์กดิขึน้มาแลว้เปลีย่นไปตามสภาพของเหตปุจัจยั 

ใหใ้ช้“เมตตา” เปน็เครือ่งยนืยนัความรกั ทีจั่ดเปน็ไมตร ีและกอ่กำาเนดิเปน็มติรภาพ จนกลายเปน็ความรกัระหวา่ง

กนัและกนัในฐานะเปน็สมาชกิใกลต้วั ครอบครวั ชุมชน และสงัคมองคร์วม และตอ้งเปน็ความรกัทีเ่มตตา ไมห่วัง

ได้ ไม่คิดเอา นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังสอนให้มองความรักผ่านประโยชน์อันพึงได้ในฐานะมนุษย์ว่า เป็นสิ่ง

ที่กระทำาได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร แต่ในความเป็นจริงส่ิงที่เกิดขึ้นมีพัฒนาการและเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ความรักของชาวพุทธจึงต้องนึกถึงคนอื่น ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์นึกถึงคนอื่นและปฏิบัติต่อคนอื่น

ด้วยความรักใส่ใจ มีเมตตา อดทนต่อสิ่งท่ีเป็นปรากฏการณ์รอบข้างสังคมก็จะสงบสุข มนุษย์ในสังคมก็จะสงบ

สุขอยู่กันด้วยสันติภาพและความใส่ใจ สำาหรับหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีอยู่ ๓ 

ระดับ คือ (๑) หลักธรรมที่ใช้กับความรักตนเอง เป็นหลักธรรมที่ใช้กับบุคคลและเหมาะกับการงานทั่วๆ ไปเพื่อ

เป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆ พร้อมทั้งยังความเจริญมาให้ในปัจจุบัน ได้แก่ ศีล ๕ เบญจธรรม(๒) หลักธรรมที่

ใช้กับความรักผู้อื่น เป็นหลักธรรมท่ีเหมาะกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ เช่น มารดาบิดากับบุตรธิดา 

สามีกับภรรยาหรือคู่รัก เพื่อนกับเพื่อน ครูอาจารย์กับศิษย์ ได้แก่ สมทิศ ๖ (๓) หลักธรรมที่ใช้กับความรักแบบ

เมตตา สามารถพัฒนาเมตตาให้เป็นเมตตาอัปปมัญญา เป็นหลักธรรมที่เป็นอัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมเครื่องอยู่

อยา่งประเสรฐิและปฏิบตัติอ่สรรพสัตว์ทัง้หลายโดยชอบไมม่ขีอบเขต ไดแ้ก ่เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา เปรยีบ

๑๔๙ วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสรี (ผู้รวบรวม), คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๙, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พัฒนวิทย์การพิมพ์, 

 ๒๕๓๓), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.
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เทียบความรักในมิติทางโลกและมิติทางธรรม
 ความรักในมิติทางโลกคือคืออารมณ์ชนิดหนึ่งเหมือนอารมณ์โกรธ เศร้า หรือดีใจ ซึ่งเกิดขึ้นจาก

สิง่เรา้ หายไปไดถ้า้สิง่เรา้นัน้หายไปและอาจเกดิข้ึนใหมไ่ดถ้า้มส่ิีงเรา้ทีถ่กูใจ ฉะนัน้ความรกันัน้จะเปน็นรินัดรหรอื

ไมข้ึ่นอยูก่บัวา่ส่ิงเรา้นัน้มอีทิธพิลตอ่ผูถ้กูเรา้แคไ่หน ความรกัเกดิจากจดุศนูยก์ลางทีต่นเอง แล้วจึงขยายไปสู่บคุคล

อื่น เช่น พ่อ แม่ หรือเพื่อนรัก ของพ่อแม่กับลูกมักเป็นนิรันดร เพราะความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นสืบต่อด้วยสายเลือด 

เปน็ความสมัพนัธช์นดิแนน่อนตายตวัแตค่วามรกัระหวา่งคูร่กัหรือสามภีรรยานัน้ไมแ่นน่อนตายตวั เมือ่รกัใหม่ๆ  

สิง่เรา้ยงัสดสวยงดงาม ความรกัก็มกีำาลังแรงเขม้ขน้ แต่นานวนัเขา้สภาพของสิ่งเร้าเปลีย่นแปลง เชน่ ภรรยาอว้น

มากขึ้น แก่ลง สามีผมร่วง พุงยื่น ฉะนั้น ถ้าใครยึดรูปกายเป็นสิ่งเร้าในความรัก ความรักนั้นก็จะสูญสิ้นไปเร็วแต่

ถา้ยดึความดหีรอืความประทบัใจอยา่งอืน่ แตค่วามรักพระพทุธศาสนามหีลายมมุมอง โดยสรปุได้ ดงันี ้๑.เสน่หา 

(สเินหะ) เปน็ความรักทีเ่กดิจากตณัหา เปน็การสนองความตอ้งการของตนเองและแยกไดเ้ปน็ทฏิฐิเสนห่า คอืความ

รกัทีเ่กดิจากการเหน็ผดิ ๒.เปมะ หมายถึง เปน็ความรกัแบบอกศุลทีเ่ปน็ความรกัทีเ่ปน็กลางๆ เรยีกอกีอยา่งหนึง่

ว่า “เคหะสิตเปมะ” เป็นความรักที่เป็นความพอใจเกี่ยวเนื่องกัน เช่น พี่รักน้อง ๓.เมตตา เป็นความปรารถนาดี 

อนุเคราะห์ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ความไม่ปองร้ายกันและกัน ๔.เมตตาอัปมัญญา เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขต และไม่มี

ประมาณไม่จำากัด มีจิตแผ่ไปทั้งมนุษย์และสัตว์

สรุป 
 ความรกั เปน็อารมณช์นดิหน่ึงของมนุษยเ์กดิขึน้ พฒันาเปลีย่นแปลงได้จากความรกัแบบหนึง่ไปเปน็

ความรักอีกแบบหนึ่ง และหายไปได้ในที่สุด ภายใต้องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกล้ชิด มิตรภาพ การ

ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และความยืดหยุ่นเกิดจากการสิ่งเร้าที่ถูกใจ ฉะนั้นความรักนั้นจะเป็นนิรันดรหรือไม่

ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเร้านั้นมีอิทธิพลต่อผู้ถูกเร้าแค่ไหน ความรักเกิดจากจุดศูนย์กลางที่ตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่บุคคล

อื่น เช่น พ่อ แม่ หรือเพื่อนรัก ของพ่อแม่กับลูกมักเป็นนิรันดร เพราะความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นสืบต่อด้วยสายเลือด 

เปน็ความสมัพนัธช์นดิแนน่อนตายตวัแตค่วามรกัระหวา่งคูร่กัหรือสามภีรรยานัน้ไมแ่นน่อนตายตวั เมือ่รกัใหม่ๆ  

สิง่เรา้ยงัสดสวยงดงาม ความรกัก็มกีำาลังแรงเขม้ขน้ แต่นานวนัเขา้สภาพของสิ่งเร้าเปลีย่นแปลง เชน่ ภรรยาอว้น

มากขึ้น แก่ลง สามีผมร่วง พุงยื่น ฉะนั้น ถ้าใครยึดรูปกายเป็นสิ่งเร้าในความรัก ความรักนั้นก็จะสูญสิ้นไปเร็ว

แต่ถ้ายึดความดีหรือความประทับใจอย่างอื่น ความรักนั้นก็จะอยู่ได้นานกว่า ความรักในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

มีหลายมุมมอง โดยสรุปได้ คือเสน่หา (สิเนหะ) เป็นความรักที่เกิดจากตัณหา เป็นการสนองความต้องการของ

ตนเองและแยกได้เป็นทิฏฐิเสน่หา คือความรักที่เกิดจากการเห็นผิด เปมะ หมายถึง เป็นความรักแบบอกุศลที่

เป็นความรักที่เป็นกลางๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เคหะสิตเปมะ” เป็นความรักที่เป็นความพอใจเกี่ยวเนื่องกัน 

เช่น พี่รักน้อง เมตตา เป็นความปรารถนาดี อนุเคราะห์ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ความไม่ปองร้ายกันและกัน เมตตาอัป

มัญญา เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขต และไม่มีประมาณไม่จำากัด มีจิตแผ่ไปทั้งมนุษย์และสัตว์ ความรักมี ๓ ระดับ

นัน้ในชว่งความรกัขัน้พืน้ฐานนัน้คนเรามกัลมืใหค้วามสำาคญัในแงข่องศลีธรรมในจติใจของตนเอง ไดแ้ตป่รนเปรอ

ความสขุใหต้นเองจนลมืไปวา่ความสขุนัน้ๆ ตอ้งขึน้อยูก่บัศลีธรรมดว้ยความรกัขัน้กลางนัน้ครอบครวัเปน็พืน้ฐาน

ที่สำาคัญมาก ความอบอุ่น สายสัมพันธ์ของครอบครัวเปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันภัย วัคซีนป้องกันโรค เป็นยาที่

เหมาะกบัโรคนัน้ๆ เมือ่มสีิง่ทีไ่มด่มีากระทบ เราสามารถทนทานต่อสิง่นัน้ๆ อดทน อดกลัน้ตอ่สิง่ยัว่ยทุัง้หลาย ไม่

หลงไปกับตัณหาทั้งปวง เพื่อน (กัลยาณมิตร) เป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของชีวิต มีเพื่อนดีก็มักแนะนำาสิ่งที่ดีๆ และ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทิ้งกัน ส่วนความรักขั้นสูงสุดนั้นเป็นความรักที่มองว่าเป็นนามธรรม 

จบัตอ้งไมไ่ด ้ดเูหมอืนวา่จะเปน็สิง่ทีส่งูสง่เกนิกวา่ทีม่นษุยธ์รรมดาจะทำาไดแ้ตม่ไิดห้มายความวา่จะไมม่ใีครทำาได้

เลย ดังคำาตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเกี่ยวกับ “สุญญตา” และท่านพุทธทาสได้ตีความว่า “สุญญตา” 

นั้นมิได้แปลว่าไม่มีอะไรเลย พระพุทธศาสนามีคำาสอนในเรื่องความรัก เป็นการพัฒนาในแบบที่มองความรักให้

เป็นเพียงปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปตามสภาพของเหตุปัจจัย ให้ใช้ “เมตตา” เป็นเครื่องยืนยันความ

รัก ที่จัดเป็นไมตรี และก่อกำาเนิดเป็นมิตรภาพ จนกลายเป็นความรักระหว่างกันและกันในฐานะเป็นสมาชิกใกล้

ตัว ครอบครัว ชุมชน และสังคมองค์รวม และต้องเป็นความรักที่เมตตา ไม่หวังได้ ไม่คิดเอา นอกจากนี้พระพุทธ

ศาสนายังสอนให้มองความรักผ่านประโยชน์อันพึงได้ในฐานะมนุษย์ว่า เป็นส่ิงที่กระทำาได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร 

ที่ไหน เมื่อไร แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรักของชาวพุทธ

จึงต้องนึกถึงคนอื่น ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์นึกถึงคนอื่นและปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความรักใส่ใจ มีเมตตา อดทน

ต่อสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์รอบข้างสังคมก็จะสงบสุข มนุษย์ในสังคมก็จะสงบสุขอยู่กันด้วยสันติภาพและความ

ใส่ใจ สำาหรับหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีอยู่ ๓ ระดับ คือ หลักธรรมที่ใช้กับความ

รักตนเอง เป็นหลักธรรมที่ใช้กับบุคคลและเหมาะกับการงานทั่วๆ ไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆ พร้อมทั้ง

ยงัความเจรญิมาใหใ้นปัจจบุนั ไดแ้ก ่ศลี ๕ เบญจธรรม หลกัธรรมทีใ่ชกั้บความรกัผูอ้ืน่ เป็นหลกัธรรมทีเ่หมาะกบั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลตา่งๆ เชน่ มารดาบดิากบับุตรธดิา สามกีบัภรรยาหรอืคูร่กั เพือ่นกบัเพือ่น ครอูาจารย์

กับศิษย์ ได้แก่ ทิศ ๖ หลักธรรมที่ใช้กับความรักแบบเมตตา สามารถพัฒนาเมตตาให้เป็นเมตตาอัปปมัญญา เป็น

หลักธรรมที่เป็นอัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐและปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยชอบไม่มี

ขอบเขต ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษกับพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Relationship between Understandings about the Principle 

of Contentment and Behavior in the Practice of Contentment 

Principle of People in Tongyai District, Nakorn Sri Thammarat

พระปลัดเทพฤทธิ์ ผลญาโณ*

       ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี

รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องหลักสันโดษที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา

ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสันโดษของประชาชน 

อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษ

กบัพฤติกรรมการปฏิบตัติามหลกัสนัโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ ่จงัหวดันครศรธีรรมราช เปน็การวจิยัเชงิ

ปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 

๓๘๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าความสัมพันธ์

 ผลการวิจัยพบว่า : 

 ๑) ความเข้าใจเรื่องหลักสันโดษที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๙.๑๖ มีความเข้าใจมากเพียง ร้อยละ ๒๗.๔๙ มีความ

เข้าใจน้อย ร้อยละ ๑๓.๓๕

 ๒) การปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = ๓.๗๕) เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำาลัง (  = ๓.๙๐) 

ด้านยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ( = ๓.๗๗) และ ด้านยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ ( = ๓.๕๙)

 ๓) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษกับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

หลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า (.๐๓๘) เป็นไปใน

ทิศทางที่เป็นบวก ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

คำาสำาคัญ: สันโดษ, พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ

*คณะพุทธศาสตร์ (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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ABSTRACT

 The objectives of the study were (1) to study an understanding of the principle of 

contentment in Buddhism of People in AmphorTongyai, Nakorn Sri Thammarat, (2) to investigate 

the practice of the principle of contentment of people, and (3) to explore the relationship 

between understandings about the principle of contentment and Behavior in the practice of 

contentment.

 This tool of quantitative research employed in the study was questionnaire distributed 

to 382 people in AmphorTongyai, Nakorn Sri Thammarat. Data analysis was carried out using 

descriptive statistics; the percentage, average, and standard deviation with statistical analysis 

to test coefficient. Findings were as follows;

 1) Understanding about the contentment principle of people overall was in average 

level (59.1 percent), the level of high understanding was just 27.49 percent and least 

understanding was 13.35 percent.

 2) The practice of the contentment principle of people overall was at the high level 

of 3.75 ranking from great to least in terms of Yathābalasantutthi (contented with one’s strength) 

(3.90), 3.77 for yathāsāruppasantutthi (contented with appropriateness), and yathālabhasantutthi 

(contented with what one is given) (3.59).

 3) The coefficient of correlation between the relationship between understandings 

about the principle of contentment and behavior in the practice of contentment of people 

was positively rather low (.039) with no statistically significant difference level.

Keywords: Contentment, Behavior in the Practice of Contentment Principle

บทนำา

 การพฒันาสงัคมจำาเปน็ตอ้งมหีลกัสนัโดษเปน็แนวทางพฒันาแรกสดุ เพราะความเพยีรพยายามโดยที่

ไมม่สีนัโดษควบคมุ เมือ่สงัคมพัฒนากา้วหนา้ขึน้ ยอ่มทำาใหเ้กดิปญัหาการบรโิภคทีเ่กนิพอด ีและก่อให้เกิดปญัหา

ต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการแก่งแย่งชิงดีกัน ปัญหาการประกอบอาชีพทุจริตและมิจฉาชีพ ปัญหาการคอรัปชั่น

ของผู้มีอำานาจ ปัญหาการกักตุนสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากกอบโกยฉวยโอกาสของพ่อค้านักธุรกิจ ปัญหาการทำาลาย

สภาพแวดลอ้ม โดยไมค่ำานงึถงึผลกระทบทางธรรมชาต ิการกระทำาเหลา่นีล้ว้นเกดิขึน้จากความโลภทัง้สิน้ ซึง่เปน็

ฝักฝ่ายตรงข้ามกับความสันโดษ ทำาให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม กล่าวไว้ว่า สันโดษเป็นคุณธรรมอัน

ประเสริฐเป็นไปเพื่อความเจริญสุข ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และสังคมโลกแต่ในปัจจุบัน ประชาชน

คนไทยก็ยังมีความเข้าใจหลักสันโดษอย่างผิด ๆ และให้ความหมายคลาดเคลื่อนจากความหมายที่แท้จริงตาม
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หลักการของพระพุทธศาสนา ทำาให้คนไทยมีความคิดว่าความสันโดษ ก็คือ การอาศัยอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว ไม่

เกี่ยวข้องกับผู้ใด ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทำางาน และไม่แสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต เน่ืองจากคนไทยส่วน

ใหญ่ยังเข้าใจหลักสันโดษว่าคือ การไม่ทำาอะไร หรือการพอใจอยู่คนเดียว ซึ่งการไม่ทำาอะไรนั้น พระพุทธศาสนา 

เรียกว่า “โกสัชชะ” แปลว่า “เกียจคร้าน” ส่วนการพอใจอยู่คนเดียวนั้น เรียกว่า “ปริวิตตะ”

 ดังนั้น แนวทางในการแก้ไข ก็คือ การสร้างความเข้าใจที่แท้จริงและถูกต้องแก่ประชาชน ดังที่ พระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๓๒ : ๑๕๔) ได้เปรียบเทียบวิเคราะห์ให้เห็นว่า ผู้สันโดษ คือ ผู้ที่รู้จักทำามาหา

เลี้ยงชีพด้วยความเพียรและปัญญาเท่าที่เหมาะสมกับภาวะของตน และเป็นการชอบธรรม ไม่อยากได้ของผู้อื่น

หรือของที่ไม่ชอบธรรม ไม่ทำาการทุจริตเพราะปากท้องและผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อทำามาหาเลี้ยงชีพได้สิ่งของ

มา ก็ไม่ติด ไม่หมกมุ่นมัวเมา ไม่กลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น เมื่อไม่ได้ เมื่อพยายามจนสุดวิสัยแล้วไม่สำาเร็จ ก็

ไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย ไม่ถูกความผิดหวังครอบงำา ไม่ถือเอาสิ่งที่ตนหาได้ สมบัติของตน หรือผลสำาเร็จของ

ตนมาเปน็เหตุยกตนข่มผูอ้ืน่ หาความสขุไดจ้ากสิง่ทีเ่ปน็ของตน หรอืเปน็สทิธขิองตน สามารถดำารงชวีติทีม่คีวาม

สุขได้ มีความภาคภูมิใจในผลสำาเร็จที่เกิดจากเรี่ยวแรงกำาลังงานของตน มีความอดทน สามารถรอคอยผลสำาเร็จ

ที่จะพึงเกิดขึ้นจากการกระทำาของตน และมีความรักและภักดีในหน้าที่การงานของตน มุ่งหน้าปฏิบัติหน้าที่การ

งานใหก้า้วหนา้และบรรลคุวามสำาเรจ็ สว่นบคุคลผูข้าดสนัโดษ คอื บคุคลท่ีประพฤตเิบยีดเบยีนผูอ้ืน่เพราะอยาก

ได้ของผู้อื่น ประกอบอาชีพทุจริตเพราะอยากได้ หรือเล่นการพนันเสี่ยงโชค เพราะอยากได้ทางลัด ความฟุ้งเฟ้อ

ฟุ่มเฟือย แต่ไม่ชอบทำาการงาน ความทอดทิ้งละเลย ไม่เอาใจใส่หน้าที่การงาน ทุจริตต่อหน้าที่ ความเกียจคร้าน

เฉือ่ยชา ความเดอืดร้อนใจ กระวนกระวาย รุม่รอ้น หาความสขุไมไ่ด ้เพราะไมรู่จ้กัอิม่ ไมรู่จ้กัพอ มคีวามไมพ่อใจ

อยู่ตลอดเวลา

 อกีประการหนึง่ คอื การนำาหลกัสนัโดษทีเ่ขา้ใจอยา่งถกูตอ้งนัน้ไปใชใ้นดำาเนนิชีวติประจำาวนัอยา่งถกู

ตอ้ง ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูภ่มูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่๙ ดงัทีไ่ดท้รงมพีระ

ราชดำารสัพระราชทานแก่คนไทยเมือ่วันที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐ วา่ “การเปน็เสอืนัน้มนัไมส่ำาคญั สำาคัญอยูท่ีเ่ราพอ

อยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน ... หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” 

เพราะความรูจ้กัพอใจกบัสิง่ท่ีตนไดม้าและพอใจกบัสิง่ท่ีสมควรแกต่น ไมเ่บยีดเบยีน แกง่แยง่ชงิด ีอจิฉาริษยา ให้

ร้ายป้ายสี ฉ้อโกงกัน ก็จะทำาให้ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยถอยลง ไม่เช่นนั้นสังคมก็จะเสื่อมสูญ ดังพระพุทธ

ดำารัส ตรัสถึงเหตุแห่งความเสื่อมสูญของพระสัทธรรมคือพระพุทธศาสนาว่า เพราะภิกษุขาดหลักสันโดษ และ

เน้นยำ้าว่า ความเป็นผู้สันโดษ ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไม่เลือนหาย เพื่อความไม่อันตรธาน

แห่งพระสัทธรรมหรือพระพุทธศาสนา (อง.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๒๒/๒๔.) จะเห็นได้ว่า หลักสันโดษนั้นเป็นธรรม

ที่ทำาให้สังคมไม่ว่าจะคณะสงฆ์หรือสังคมมนุษย์ดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็วา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสนัโดษกบัพฤตกิรรมการปฏบิตัิ

ตามหลักสันโดษ ของประชาชน ความจำาเป็นในศึกษาและการทำาความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงได้เลือกเอาประชาชนใน

อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่ดำาเนินอยู่ภายใต้

เศรษฐฐานะที่ไม่เพียงพอต่อการดำาเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะความไม่เข้าใจในหลักสันโดษ เพื่อจะนำาผลการศึกษาไป

ใช้ในการพัฒนาประชาชนและชุมชนในพื้นที่บริการของวัดให้มีการใช้ชีวิตตามหลักสันโดษที่เหมาะสมต่อไป

๒๑๒
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑) เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องหลักสันโดษที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสันโดษของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๓) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลักสันโดษกบัพฤติกรรมการปฏบิตัติามหลกั

สันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตในการ

ศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑. ขอบเขตด้านประชากร
 ประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน ๗๓,๖๖๒ คน

 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตตามเนื้อหา ประกอบด้วย 

  ปจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ คณุลกัษณะสว่นบุคคลของประชาชน อำาเภอทุง่ใหญ ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้

  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสนัโดษ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสนัโดษกบัพฤตกิรรมการปฏบัิติตาม

หลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  หลักสันโดษ ได้แก่ ความยินดีพอใจด้วยของของตน ความยินดีด้วยของที่มีอยู่ ความยินดีโดยสมำ่า

เสมอ มี ๓ หลัก คือ 

 ๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้

 ๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำาลัง และ 

 ๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่
 ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๔. ขอบเขตด้านตัวแปร
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

 ๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของประชาชนอำาเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษ ได้แก่ ความยินดีพอใจด้วยของของตน ความ

ยินดีด้วยของที่มีอยู่ ความยินดีโดยสมำ่าเสมอ มี ๓ หลัก คือ ๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ ๒) ยถาพลสันโดษ 

ยินดีตามกำาลัง และ ๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร

๒๑๓
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 ๕. ระยะดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จัิยใช้เปน็การศกึษาโดยการใชร้ะเบยีบการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

ได้แก่ ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำานวน ๗๓,๖๖๒ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie 

และ Morgan ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน .๐๕ ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๘๒ คน โดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย

(Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม จากประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน ๓๘๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าความสัมพันธ์

ผลการศึกษา
 การวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสนัโดษกบัพฤตกิรรมการปฏบิตัติามหลกั

สนัโดษ ของประชาชน อำาเภอทุง่ใหญ ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ผูว้จิยัไดน้ำาผลทีพ่บจากการวจัิยมาอภปิรายเชือ่ม

โยงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องหลักสันโดษท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาของ

ประชาชน อำาเภอทุง่ใหญ ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีวามเขา้ใจเรือ่งหลกั

สนัโดษ อยูใ่นระดบัมากแค ่๒ ประเดน็ ไดแ้ก่ หลกัสนัโดษลดปญัหาการแยง่ชงิทรพัยากรกันของคนในสังคม หลัก

สนัโดษสามารถแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มได ้สว่นประชาชนมคีวามเข้าใจ หลกัสนัโดษทำาให้มนษุยเ์กดิความพอใจใน

สิง่ทีต่นม ีนอ้ยทีส่ดุ โดยเมือ่พจิารณาจากคะแนน พบวา่ มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักสันโดษ ส่วนใหญม่คีวามเขา้ใจ

ปานกลาง มีคะแนน ๕ – ๗ คะแนน รองลงมา มีความเข้าใจมาก มีคะแนน ๘ – ๑๐ คะแนน และมีความเข้าใจ

เล็กน้อย มีคะแนน ๑ – ๔ คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษ ไม่ถ่่องแท้ เข้าใจ

เพียงแค่ผิวเผิน ซึ่งจะทำาให้การปฏิบัติตามหลักสันโดษมีความคลาดเคลื่อนไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ พระสาธิต จิตปญฺโญ (สิงห์โตทอง) (๒๕๕๔) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสันโดษของชาวบ้าน 

บา้นหนองขา่ ตำาบลหนองเหยีง อำาเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรีุ ผลการวจัิยพบวา่ ชาวบา้นมคีวามเขา้ใจมากเกีย่ว

กับหลักสันโดษ ประมาณ ๖ ใน ๑๐ คน ส่วนอีก ๔ ใน ๑๐ คน มีความเข้าใจหลักสันโดษน้อย และมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักสันโดษว่า หลักสันโดษฉุดรั้งการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า และหลักสันโดษไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความยากจนได้ ซ่ึงเป็นความเข้าใจในหลักสันโดษที่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เช่นเดียวกับผล

งานวจิยัของ พระมหาจรญั วจิารณเมธ ี(นลิาพนัธ์) (๒๕๔๑) ไดศ้กึษาเรือ่งสนัโดษในพระพทุธศาสนาเถรวาท โดย

มจีดุมุง่หมายทีจ่ะวเิคราะหเ์ชิงปรชัญาเรือ่งสนัโดษจากพระไตรปฎิก ซึง่เป็นคัมภีรบ์นัทกึคำาสอนของพระพทุธเจา้

ในกรอบของเถรวาท เพื่อให้ทราบความหมายท่ีแท้จริงของสันโดษและวิธีที่จะนำาหลักสันโดษไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขจัดกระแสความเข้าใจผิดในเรื่องสันโดษให้หมดไป เพราะมีผู้ที่เข้าใจ

ในเรื่องของสันโดษผิดไปจากหลักความจริง โดยอ้างว่าสันโดษเป็นหลักธรรมที่ขัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำาให้

ประชาชนไม่อยากทำาอะไรประเทศชาติไม่เจริญที่ควร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีสันโดษใน

๒๑๔
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แงเ่ศรษฐกจิมสีาเหตมุาจากการสรา้งระบบความคดิและการกระทำาของมนษุยเ์อง เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจ

เชิงอัตวิสัย คือ ชีวิต ร่างกาย และจิตใจของตน ที่เป็นตัวผลักดันให้การกระทำากิจกรรมเป็นปัญหาแก่มนุษย์เอง 

หลกัสนัโดษเป็นหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาทีเ่นน้การแก้ปญัหาจากภายในมาสูภ่ายนอกเหมือนกับหลกัธรรมใน

พระพุทธศาสนาทัว่ไปปญัหาภายนอกหมายถงึปัญหาทีเ่กดิจากเศรษฐกจิ การเมอืงสังคม เมือ่ศกึษาหลกัสันโดษให้

เขา้ใจอยา่งถ่องแท้แลว้ นำามาประยุกตใ์ชก้บัชวีติประจำาวนัจะช่วยใหก้ารแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้แกต่นเองไดท้ัง้ภายใน

และภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของ

ประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าน ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำาลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ส่วนด้าน ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ มีค่า

เฉลี่ยตำ่าสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ถ่องแท้ ทำาให้การปฏิบัติไม่เต็มที่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ สันติ อุนจะนำา (๒๕๔๘) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง “การนำาหลักความสันโดษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศการาช ปีการศึกษา ๒๕๔๘” จากสภาพ

ปัญหาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขาด

การนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือความสันโดษไปใช้ในชีวิตประจำาวัน จึงเป็นเหตุจูงใจให้ทำาเรื่องนี้ โดยมี

วตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาสาเหตุปจัจยัความสมัพนัธแ์ละขอ้เสนอแนะทีเ่ก่ียวกับการนำาหลกัธรรมไปใชข้องนกัศึกษา

และมีวิธีการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่าง จำานวน ๑๘๖ คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความรู้

เป็นส่วนมาก และหลักความสันโดษที่นักศึกษานำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันมากที่สุดคือ ยถาสารุปปสันโดษ รองลง

มา คอื ยถาพลสนัโดษ นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัศกึษามกีารนำาหลักยถาลาภสันโดษมาใชน้อ้ยทีสุ่ด อกีทัง้มขีอ้เสนอ

แนะจากนกัศกึษาวา่ ควรพอใจในสิง่ทีต่นมอียูแ่ละรูจ้กัประหยดัอดออม เชน่เดยีวกบั นฤมล แปน้อนิทร ์(๒๕๕๖) 

ได้ทำาวจิยัเร่ือง การศกึษาวเิคราะหค์วามคดิเหน็ตามหลกัสันโดษของผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียน ทีค่รไูมค่รบชัน้ 

ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้นเรียนตามหลักสันโดษ มีดังนี้ ๑) 

การบริหารโรงเรียนตามหลักยถาลาภสันโดษ มีการวางแผน มีกระบวนการในการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน มีการระดมทุนและงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการต่างๆ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กร ๒) 

การบริหารโรงเรียนตามหลักยถาพลสันโดษ โดยศึกษา วิเคราะห์สภาพของโรงเรียนการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ภายนอกและภายในของโรงเรียน มีการวางแผนกระบวนการทางานอย่าง

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลโดยให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในโรงเรียน ๓) การบริหารโรงเรียนตามหลักยถาสารุปสันโดษ มีการสร้างขวัญและกำาลังใจ ให้กับผู้

ร่วมงานโดยเฉพาะผู้ท่ีทาประโยชน์และอุทิศเวลาให้แก่สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรที่ เหมาะสมมาใช้กับ

โรงเรียนโดยคำานึงบริบทและความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลัก 

 ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกกลุ่มคน มีความเข้าใจในหลักสันโดษ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ

๒๑๕
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ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ บุญปู่ (๒๕๕๖) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตคติ

ที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในเขตกรุงเทพมหานครจำาแนกตาม

เพศ ระหวา่งชายและหญงิ โดยภาพรวม พบวา่ มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานทีต้ั่งไว ้

เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น กพ็บวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั ๓. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตีอ่พฤติกรรมดา้นความ

สนัโดษของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่๒ ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่เีกรดเฉล่ียรวมทกุวชิา ขนาดโรงเรยีน อาชพี

บิดา อาชีพมารดา และสถานภาพของบิดามารดา ต่างกันมีเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษ ไม่แตกต่าง

กัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ของพระสาธิต ฐิตปญฺโญ (สิงห์โตทอง) (๒๕๕๔) ที่ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การ

ปฏบิติัตามหลกัสนัโดษของชาวบา้น บา้นหนองขา่ ตำาบลหนองเหยีง อำาเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลและ

ครัวเรือน ประกอบด้วย เพศ อายุ จำานวนคนในครัวเรือนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก รายรับ

ต่อเดือน ศาสนา และเศรษฐกิจในครัวเรอืนที่ต่างกันมีการปฏิบัติตามหลักสันโดษแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 ๔. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษกับพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยว

กับหลักสันโดษ กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างตำ่า เป็นไปในทิศทางบวก ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .๐๑ เมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ สมัประสิทธิส์หสัมพนัธร์ะหวา่งความเข้าใจเกีย่วกบัหลักสันโดษ 

กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง ๓ ด้าน ไม่มี

ความสมัพันธ์กนัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถิติทีร่ะดบั .๐๕ ทกุคา่ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา ของพระสาธติ ฐิตปญโฺญ 

(สิงห์โตทอง) (๒๕๕๔) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสันโดษของชาวบ้าน บ้านหนองข่า ตำาบลหนอง

เหียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ พบว่า กลุ่มชาวบ้านที่มีความเข้าใจหลักสันโดษน้อย มีแนวโน้มการปฏิบัติ

ตามหลกัสนัโดษตำา่กวา่และกลุม่ทีมี่ความเขา้ใจหลกัสนัโดษมาก ซึง่มกีารปฏบิตัติามหลักสันโดษสูงกวา่อยา่งมนียั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวจิยัเรือ่ง การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขา้ใจเก่ียวกบัหลักสันโดษกบัพฤตกิรรมการ

ปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดังนี้

 ๑) จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษกับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

หลักสันโดษ น้อยมาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการให้การเรียนรู้ ในเรื่องหลักสันโดษใหม่ เพื่อความเข้าใจที่ถูก

ต้อง และจะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักสันโดษ

๒๑๖
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 ๒) จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตามหลักสันโดษตำ่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการก

ระตุ้นให้ประชาชน เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักสันโดษมากขึ้น เพื่อความมั่นคงของตนและครอบครัว 

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ๑) ควรมีการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันโดษกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ของประชาชน อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการเชิง

คุณภาพ โดยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ลึกขึ้น 

 ๒) ควรมีการศึกษา เรื่อง หลักสันโดษในมิติต่างๆ นอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น

 ๓) ควรมีการศึกษาการสร้างมาตรวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสันโดษ ให้ได้มาตรวัดที่

ได้มาตรฐาน และสามารถนำาไปประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
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ศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พุทธจริตกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิ

อภิวัฒชัย พุทธจร*

บทคัดย่อ
 ความคล้ายคลึงกันของเน้ือหาในคัมภีร์พุทธจริตและปฐมสมโพธิ ได้แก่ เรื่องการประสูติ การเสร็จ

ออกผนวช การบำาเพญ็ตบะ การแสดงปฐมเทศนา การดบัขนัธปรนิพิพาน การจดังานถวายพระเพลงิและการแบง่

พระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า รวมถึงหลักคำาสอนหลักของพระพุทธองค์ก็มีความเหมือนกัน ส่วนบุคคลที่ปรากฏ

ในคัมภีร์ทั้งสองก็มีบทบาทที่คล้ายคลึงกัน

 ความแตกต่างกันของคัมภีร์พุทธจริตและปฐมสมโพธิ ได้แก่ เรื่องการบรรลุธรรมของพระพุทธองค์

และหลักธรรมพื้นฐานที่ใช้ในการประกาศพระศาสนา โดยในคัมภีร์พุทธจริตใช้หลักไตรลักษณ์เป็นพื้นฐาน

ส่วนคัมภีร์ปฐมสมโพธิใช้หลักอนุปุพพิกถาเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้บทบาทและหน้าที่ของพระอุทายีก็มีความ

แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา, พุทธจริต, ปฐมสมโพธิ

Abstract

 Common subject matters in Buddhacarita canon and Pathamasombodhi canon was 

about birth, ordination, meditation, first sermon, Nirvana, funeral ceremony and distributing 

Buddha’s relics including main teaching of Buddha. As for people mentioned in canon was 

also same.

 Different matters in Buddhacarita canon and Pathamasombodhi canon was about 

acknowledging Dhamma of Buddha and basic Dhamma principle used in declaring religion. In 

Buddhacarita Canon, it was a basic as for Pathawasombodhi canon, it used gradual instruction 

principle. Beside this, role and duty of Phra Uthayee was also different.

Keywords: Buddhist scripture, Buddhacarita, Pathamasombodhi

*อาจารย์ประจำาหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
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219การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 บทนำา

 มนุษย์เกิดมามีความรู้สึกต่างๆ ท้ังความกลัว ความสุข ความทุกข์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เกิดในตัวมนุษย์เอง 

แลว้แตว่า่ใครจะไดร้บัส่ิงเหลา่นีม้ากนอ้ยเพยีงใด ถา้ใครไดร้บัความสุขกถ็อืวา่ผู้นัน้ไดส่ั้งสมบญุกศุลมาแล้วในปาง

ก่อน จึงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ในปัจจุบัน ส่วนความทุกข์นั้น ถ้าใครได้รับก็จะมีตัวบ่งชี้ว่า ผู้นั้นได้รับกรรมมาแต่ปาง

ก่อน ซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดี เป็นอกุศลกรรมที่ตัวเองได้สั่งสมไว้ ส่วนความกลัวนั้น มนุษย์ได้รับผลในปัจจุบัน ไม่มีตัว

ชี้วัดว่าได้รับกรรมมาแต่ไหน และสั่งสมกรรมใดไว้แต่หนหลัง จึงได้รับความกลัวนี้ เมื่อมนุษย์เรามีความกลัว จึง

เปน็เหตใุหม้กีารนำาสิง่ตา่งๆ มาเปน็ตวัป้องกนัสิง่ทีต่วัเองกลวั จงึไดห้าทีย่ดึเหนยีวจติใจของตวัเองไมใ่หเ้กิดความ

กลัว ถ้ามีความกลัวก็ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เป็นเหตุให้มีการบูชาเกิดขึ้น และการบูชานั้นก็แล้วแต่ผู้ที่ได้รับ

การปลูกฝังจากผู้ที่เป็นผู้นำา ถ้าผู้นำาชักจูงให้บูชาต้นไม้ เหล่าบริวารก็ย่อมบูชาต้นไม้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดการ

บชูากนัขึน้ มทีัง้การบชูาภเูขา ตน้ไม ้พระอาทติย ์พระจนัทร์ มกีารบชูาไฟ วญิญาณ ดังนีเ้ปน็ตน้ ซึง่การบชูาเหลา่

นี้เป็นบ่อเกิดแห่งลัทธิต่างๆ ขึ้น คนที่มีความเชื่อความศรัทธาในลักษณะเดียวกันก็จะนับถือ บูชาเหมือนกัน ทั้งที่

เปน็เทวนยิม และอเทวนยิม และมกีารพฒันาขึน้จนเกดิเปน็ศาสนาขึน้ และศาสนาแตล่ะศาสนากม็บีอ่เกดิทีแ่ตก

ตา่งกนั บางศาสนากเ็กิดจากสิง่มหศัจรรยท์ีป่รากฏขึน้มาตามธรรมชาต ิบางศาสนาเกดิขึน้มาจากความกลัว บาง

ศาสนาเกิดขึ้นมาจากความทุกข์ แล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้นำาของศาสนานั้นจะประสบมา

 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นผู้ที่เห็นความทุกข์และความเบ่ือหน่ายใน 

ความแก ่ความเจบ็ และความตาย ของผูท้ีม่าเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัฏสงสาร เปน็เหตุใหพ้ระองค์ไดเ้สาะแสวงหา

หลักธรรมเพื่อที่จะรอดพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ ดังนั้น พระองค์ได้ค้นพบหลักธรรม ซึ่งเป็นความ

จรงิอนัประเสรฐิ เปน็ความจรงิทีเ่กดิขึน้แกม่นษุยโ์ลกทกุคน คือ หลักอรยิสัจ ๔ ซึง่เปน็หลักความจรงิอันประเสรฐิ 

เป็นความจริงที่ทำาให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นพระอริยะ อันประกอบไปด้วย

 ๑. ทุกข์ คือ ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความ

เที่ยงแท้

 ๒. ทุกขสมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 

และวิภวตัณหา

 ๓. ทุกขนิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นแล้ว

 ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา คอื ปฏปิทาทีน่ำาไปสู่ความดบัแหง่ทกุข ์ขอ้ปฏิบตัใิหถ้งึความดบัทกุข ์ไดแ้ก ่

อริยอัฏฐังคิกมรรค มีทั้งหมด ๘ ทาง ๑๕๐ 

 สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ใครได้นำามาปฏิบัติก็จะเป็นหนทางที่จะเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าผู้ใดๆ ไม่ว่าจะ

เปน็เทวดา มนษุย ์แมก้ระทัง่พรหมทีศ่าสนาพราหมณเ์หน็วา่เปน็ผูท้ีป่ระเสรฐิทีสุ่ด เมือ่พระองคต์รัสรูแ้ลว้ พระองค์

ไดม้คีวามเมตตาตอ่ผูท้ีถ่กูความทกุขใ์นวฏัฏะใหร้อดพน้จากความทุกข ์จงึทรงแสดงธรรมท่ีพระองค์ได้เหน็เองและ

เปน็เหตใุหเ้กดิความสขุทีแ่ทจ้รงิ คอื พระนพิพาน ใหแ้กป่ระชาชน และดว้ยพระปญัญาคณุ ทีพ่ระองคน์ัน้สามารถ

๑๕๑ องฺ.จตุ. ๒๑ / ๑๓๓ / ๑๓๕
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ที่จะแสดงธรรมให้ถูกกับจริตของแต่ละบุคคล เพราะเหตุที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นมีความรู้ มีสติปัญญาที่แตกต่างกัน 

การแสดงพระธรรมให้แก่ผู้ที่จะรับฟังในระดับเดียวกันไม่ได้ ด้วยพระปัญญาคุณนี้ พระองค์จึงได้แบบบุคคล 

๔ จำาพวก๑๕๑ คือ อุคฆฏิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรมแต่พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง ๑ วิปจิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่าน

อธิบายความแห่งหัวข้อนั้น ๑ เนยยะผู้พอแนะนำาได้ ๑ ปทปรมะ ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง ๑ ด้วยพระกรุณาพระองค์

จึงได้กล่าวสอนเหล่าชนที่พระองค์ได้แบ่งแยกนั้น ตามสมควรที่บุคคลใดจะรับพระธรรมนั้นๆ ได้ เป็นเหตุให้

บุคคลเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ที่ต้องมาเวียนว่ายตาย เกิดในสังสารวัฎฏ์นี้ ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการยกย่อง

จากบุคคลโดยทั่วไปว่า 

๑๕๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธรรม, ๒๕๔๓),

 หน้า ๑๕๕.

 ๑๕๒ ที.สี. ๙ / ๑๗๙ / ๑๑๘.

 “พระผู้มีพระภาค พระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อม

ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่ง

กวา่ เปน็ศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย เปน็ผู้เบกิบานแล้ว เปน็ผู้จำาแนกพระธรรม 

พระองค์ทรงทำาโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอัน

ยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้

ตามทรงแสดงธรรมงามในเบือ้งตน้ งามในทา่มกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ 

พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง” ๑๕๒

 พระพุทธองค์น้ันเป็นผู้ท่ีควรได้รับการยกย่องอย่างที่กล่าวมานี้ พุทธศาสนาท้ัง ๒ นิกาย คือ พุทธ

ศาสนาเถรวาท และมหายาน ไดม้กีารประพนัธ ์ชีวประวตัขิององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ไดม้ากมาย ซึง่แลว้

แตจ่ะมกีารประพนัธไ์วอ้ยา่งวจิติรการตาเพยีงใด อยา่งมหายานไดป้ระพันธถ์งึความงามของพระองค ์วา่สตรนีาง

ใดทีพ่บเหน็ในความงามทีม่ใีนพระองค์แลว้ บา้งคนถงึตวัสัน่ ไมส่ามารถทีจ่ะควบคมุตวัเองได ้ซึง่ทางมหายานนัน้

ได้มีการแต่งชีวประวัติของพระองค์ไว้เป็นจำานวนมาก ซึ่งแต่ละเล่มก็มีความวิจิตรแล้วแต่ว่า ผู้ใดต้องการที่จะให้

พระองคน์ัน้ มคีวามพสิดารอยา่งไหนมากทีส่ดุ แตค่วามพสิดารนัน้ไดไ้มไ่ดบ้ดิเบอืนหลักคำาสอนในทางพทุธศาสนา

เลย เช่นคัมภีร์พุทธจริต ก็ได้พรรณนาถึงพระองค์และวงศ์สกุลของพระองค์ได้อย่างดี และคัมภีร์ปฐมสมโพธิได้

พรรณนาถึงการเสด็จอุบัติของพระองค์ การแสวงความหลุดพ้นและการดับขันธปรินิพพานเป็นอย่างดี

 คัมภีร์พุทธจริต เป็นวรรณกรรมที่มีความสำาคัญที่นำาเอาเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาท่ีเป็นฝ่ายของมหายาน ตั้งแต่พระองค์บังเกิดในโลกมนุษย์ การเสด็จออกผนวช การ

ตรัสรูธ้รรม เสดจ็ดบัขันธปรนิพิพาน จนถึงแจกพระธาตแุละคมัภรีเ์ลม่นียั้งไดร้บัการยกยอ่งว่าเปน็คมัภรีท่ี์มคีณุคา่

ควรทีจ่ะนำาไปเปน็แบบอยา่งใหแ้กส่งัคม และเรือ่งราวในวรรณกรรมนีก้ส็ามารถทีจ่ะมกีารพสูิจนใ์หเ้หน็จรงิถงึตวั

บคุคลผูท้ีอ่ยูใ่นเรือ่งราว เปน็บคุคลผูท้ีค่วรยกยอ่ง เปน็ผูท้ีไ่ดร้บัการนบัถอืเปน็อยา่งมาก ทัง้ในอดตีจนถงึปจัจบุนั 

จนได้รับการยกย่องว่าเป็นมหากาพย์ ประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมต่างๆ นั้น ถ้าไม่มีคุณค่าควรที่จะนำาไปเป็น

แบบอย่างแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะได้รับความเป็นมหากาพย์ได้ ดังนั้น คัมภีร์พุทธจริตนี้ จึงเป็นวรรณกรรมควรที่

จะนำาไปเป็นแบบอย่างที่ดี
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 คัมภีร์ปฐมสมโพธิเป็นวรรณคดีท่ีมีความสำาคัญที่นำาเอาเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาท่ีเป็นฝ่ายของเถรวาท ตั้งแต่พระองค์ยังประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต การเสด็จอุบัติ

ของพระองค์ การแสวงความหลุดพ้นและการดับขันธปรินิพพาน จนถึงแจกพระธาตุ และคัมภีร์เล่มนี้ยังได้รับ

การยกย่องว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าควรที่จะนำาไปเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม เป็นบุคคลผู้ที่ควรยกย่อง เป็นผู้ที่ได้

รับการนับถือเป็นอย่างมาก ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 เม่ือท้ัง ๒ นิกายได้มีการเรียบเรียงพุทธประวัติของพระองค์แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีพระศาสดาพระองค์

เดียวกันก็ตาม ทั้ง ๒ นิกายยอมให้ความสำาคัญในประวัติของพระองค์ที่แตกต่างกัน ให้ความวิจิตรพิสดารที่แตก

ต่างกัน จุดเน้นของนิกายก็มีความแตกต่างกัน หรือมีบางส่วนที่ได้มีการประพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ คัมภีร์พุทธจริตและคัมภีร์ปฐมสมโพธิ เพื่อให้ทราบถึงประวัติของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายมหายาน และเถรวาท ว่าคัมภีร์พุทธจริตของฝ่ายมหายานนั้นได้ให้

ความสำาคัญแก่ประวัติของพระองค์อย่างไร และคัมภีร์ปฐมสมโพธิของฝ่ายเถรวาทให้ความสำาคัญอย่างไร และ 

รวมถึงการนำาเอาคัมภีร์ทั้ง ๒ มาเปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาของคัมภีร์พุทธจริต

 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาคัมภีร์ปฐมสมโพธิ

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของคัมภีร์พุทธจริตและปฐมสมโพธิ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้เปน็การวจิยัเชงิเอกสาร (Documentary Research) มขีัน้ตอนการดำาเนนิ

การวิจัยดังต่อไปนี้

 ๑.๔.๑ ศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิคอื คมัภร์ีพทุธจริต และคัมภีรป์ฐมสมโพธ ิรวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

 ๑.๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูล

 ๑.๔.๓ สรุปผลการศึกษา

 ๑.๔.๔ นำาเสนอข้อมูล

ผลการศึกษา พบว่า
 พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จักมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งฝ่ายเถรวาทจักเน้นที่

พระวนิยั สว่นฝา่ยมหายานจกัเนน้ทีพ่ระธรรมกต็าม แตท่ัง้สองฝา่ยยงัใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบั พระชวีประวตัขิอง

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตามแนวคิดของปราชญท์างศาสนาของฝ่ายตน ท้ังมีการทำาให้ พระประวตัขิองพระพทุธเจา้

มีความพิสดารในด้านต่างๆ ท้ังการประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน เพื่อที่จักให้ผู้ที่ได้อ่านได้ให้ความสำาคัญและ

บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา โดยมีสาระสำาคัญพอสรุปได้ดังนี้

 ๑. คัมภีร์พุทธจริต

 - พระองค์ประสูติมาสามารถเดินได้เจ็ดก้าว ได้ทอดพระเนตรไปในทิศทั้งสี่แล้วตรัสว่า “เราเกิดมา

เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก นี้เป็นการเกิดในโลกครั้งสุดท้ายของเรา” และได้มีสายนำ้าเย็นและนำ้าอุ่นไหลลงมาจาก

ท้องฟ้า
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 - พระองค์ประสูติได้ ๑๐ วันพระราชาได้มีการจัดเลี้ยงพราหมณ์ ได้มีการขนานพระนามของพระ

กุมาร ว่า สรวารถสิทธะ และพระมารดาก็ได้ทิวงคต

 - พระกุมารอภิเษกสมรสกับพระนางยโศธราแล้ว ได้ประสูติพระโอรสและต้ังช่ือพระโอรสน้ันว่า ราหุล

 - พระกุมารได้เกิดความสังเวช เพราะเห็น ไส้เดือน สัตว์เล็กสัตว์น้อยนอนตาย เพราะถูกไถตัด และ

ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวนากำาลังไถ และวัวที่กำาลังทนทุกข์อยู่ในที่แจ้ง เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 

ทรงสดับถึงความดับทุกข์และทรงเห็นความวิปลาสของเหล่าสตรีทั้งหลาย

 - พระกุมารเสด็จไปยังอาศรมของฤาษีภารควะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความรมเย็น ซึ่งมีฝูงกวางและนก

อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และได้ผนวชเป็นเพศบรรพชิตในที่นั้น

 - พระองค์ได้บรรลุญาณดังนี้

  ๑. ทรงระลึกถึงการเกิดขึ้นในชาติก่อนได้

  ๒. พระองคท์รงไดร้บัทพิยจกัษ ุทรงทอดพระเนตรเหน็การจตุแิละการอบุตัขิองสตัวโ์ลกทัง้หลาย

ที่ทำาทั้งกรรมดีและไม่ดี

  ๓. พระมุนีทรงพิจารณาเห็นลำาดับแห่งปฏิจจสมุปปาท

  ๔. บรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันไม่มีความเปลี่ยนแปลง

 - พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นเทศนาแรก แก่นักบวชทั้งห้าฟัง และท่านเกา

ณฑินยะได้ดวงตาเห็นธรรมและบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

 - พระพุทธองคท์รงเสดจ็ไปยงัแมน่ำา้ไนรญัชนา ไดม้พีญามารมาอาราธนาใหพ้ระองคท์รงเขา้สู่นริวาณ 

พระพุทธองค์เข้าสมาธิตามแบบโยคะ และทรงปลงพระชนมายุสังขาร ทำาให้แผ่นดินไหว

 - พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนพระสาวกทั้งหลายก่อนที่จะเข้าสู่นิรวาณ พระสาวกทั้งหลายให้ปฏิบัติ

ต่อพระปราฏิโมกษ์ในฐานะเป็นอาจารย์และตรัสปัจฉิมโอวาทว่าด้วยความไม่ประมาท

 - พระพุทธองค์ได้เข้าสู่ปฐมฌานไปจนถึงสมาบัติ ๙ จากนั้นจึงเข้าฌานย้อนกลับโดยปฏิโลมไปจนถึง

ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้วเข้าฌานต่อไปอีกจนถึงจตุตถฌานคร้ันออกจากจตุตถฌานจึงเข้าสู่มหาปรินิรวาณ

 ๒. คัมภีร์ปฐมสมโพธิ

 พระองค์ประสูติใต้ร่มไม้สาละ อุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ ตรงกับขึ้น 

๑๕ คำ่าเดือน ๖ ก่อนพุทศก ๘๐ ปี เสด็จดำาเนิน ๗ ก้าว ทรงเหลียวดูทั่วทิศ และทรงเปล่งวาจาว่า “เราเป็นยอด

ของโลก เราเป็นใหญ่ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความเกิดของเรานี้เป็นที่สุด บัดนี้ความเกิดอีกมิได้มี”

 วันที่ ๕ พระเจ้าสุทโธทนะ ได้เชิญพราหมณ์มารับประทานอาหาร จำานาน ๑๐๘ คน ตั้งพระนามของ

พระโอรส ๒ พระนาม คือ

  ๑. พระกุมารมีพระรัศมีโอภาสออกจากพระวรกาย จึงมีพระนามว่า อังคีรสราชกุมาร

   ๒. พระโอรสต้องการประโยชน์ใดจักสำาเร็จประโยชน์ทุกประการจึงขนานพระนามว่า สิทธัตถะ 

แปลว่า ผู้มีความต้องการสำาเร็จหรือสำาเร็จตามความต้องการ

 - วันที่ ๗ พระนางสิริมหามายาทรงทิวงคต 

 ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพา ทรงประสูติพระราชโอรส ๑ พระองค์ คือ 

พระราหุลกุมาร

 พระองค์เสด็จออกผนวช เพราะทรงพบเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย บรรพชิตผู้สงบ ทรงเป็นห่วง
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อนาคตของพระโอรสและส่งสารสัตว์มนุษย์ทั้งหลายและทรงเห็นอิริยาบถของนางสนมที่กำาลังนอนหลับใหลไม่

ได้สติ

 เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จผนวช โดยมีนายฉันนะและม้ากัณฐกะออกไปด้วย พระองค์ทรงผนวชที่

ริมฝั่งแม่นำ้าอโนมานที โดยมีฆฏิการพรหมนำาเครื่องอัฏฐบริขารมาถวาย เมื่อผนวชพระองค์ทรงประทับที่อนุปิย

อัมพวัน แขวงมัลลชนบท

 พระองค์ได้บรรลุญาณดังนี้

 ๑. ในปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงระลึกชาติได้ 

 ๒. ในมัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ หรือทิพยจักษุญาณ ทรงรู้การเกิดและการดับของสัตว์

ทั้งหลาย 

 ๓. ในปัจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ทรงสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลาย คือตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดย

ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทและขันธ์ ๕ อันเป็นต้นทางการแห่งเข้าถึงซึ่งอริยสัจ ๔

 - พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นเทศนาแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟัง และโกณ

ฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมและบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

 มารจึงได้อาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงเข้าสู่พระนิพพาน พระพุทธองค์จึงทรงรับคำาอาราธนาน้ัน 

พระพุทธองค์จึงทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี ตรงกับวันมาฆปุณณมี

 พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ให้ภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันและตรัสว่า ในกาลที่พระพุทธองค์

ปรนิพิพานพระธรรมวนิยัทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธจ์กัเป็นศาสดาแทนพระองค์ และตรสัปัจฉมิโอวาทแก่เหล่า

ภกิษวุ่า สงัขารมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ภกิษจุงยงัความไม่ประมาทให้ถงึพร้อม พระพทุธองคไ์ดเ้ขา้สูป่ฐมฌาน

ไปจนถึงสมาบัติ ๙ จากนั้นจึงเข้าฌานย้อนกลับโดยปฏิโลมไปจนถึงปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้วเข้าฌานต่อ

ไปอีกจนถึงจตุตถฌานครั้นออกจากจตุตถฌานจึงเข้าสู่มหาปรินิรวาณ

 ๓. คัมภีร์พุทธจริตและปฐมสมโพธิพรรณนาไว้เหมือนกัน

 - พระโพธสิตัว์เสดจ็ออกจากครรภ์พระมารดาจะเสดจ็ออกง่ายและไม่ทรงเป้ือนอสจุใิดๆ มธีารนำา้ร้อน 

นำ้าเย็นจะไหลจากอากาศมาสรงแก่พระโพธิสัตว์และพระมารดา ทรงประทับยืนด้วยพระบาท ผินพระพักตร์ไป

ทางทิศอุดร เสด็จดำาเนิน ๗ ก้าว เมื่อฝูงเทวดากั้นฉัตรตาม ทรงเหลียวดูทั่วทิศ และทรงเปล่งวาจาว่า “เราเป็น

ยอดของโลก เราเป็นใหญ่ในโลก เราเป็นผูป้ระเสรฐิแห่งโลกความเกดิของเรานีเ้ป็นทีส่ดุ บัดนีค้วามเกิดอกีมไิด้ม”ี

 - เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จผนวช โดยมีนายฉันนะและม้ากัณฐกะออกไปด้วย พระองค์ทรงผนวชที่

ริมฝั่งแม่นำ้าอโนมานที โดยมีฆฏิการพรหมนำาเครื่องอัฏฐบริขารมาถวาย เมื่อผนวชพระองค์ทรงประทับที่อนุปิย

อัมพวัน แขวงมัลลชนบท

 - พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นเทศนาแรก โดยกล่าวถึงทางสายกลางและได้

ตรัสถึงอริยสัจ ๔ ประการ โดยแสดงให้แก่นักบวชทั้งห้าฟัง และท่านเกาณฑินยะหรือโกณทัญญะได้ดวงตาเห็น

ธรรมและบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

 - พระพุทธองค์ทรงสนานพระวรกายที่แม่นำ้าหิรัณยวดี จากนั้นพระองค์ได้ตรัสสั่งให้พระอานันทะจัด

เตรยีมท่ีนริวาสหรอืปรนิพิพานในระหวา่งตน้สาละคู ่ตรัสปัจฉมิโอวาทแก่เหล่าภกิษวุ่า สังขารมคีวามเสือ่มไปเป็น

ธรรมดา ภิกษุจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม พระพุทธองค์ได้เข้าสู่ปฐมฌานไปจนถึงสมาบัติ ๙ จากนั้นจึงเข้า

ฌานย้อนกลับโดยปฏิโลมไปจนถึงปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้วเข้าฌานต่อไปอีกจนถึงจตุตถฌานครั้นออก

จากจตุตถฌานจึงเข้าสู่มหาปรินิรวาณ
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 ๔. คัมภีร์พุทธจริตและปฐมสมโพธิพรรณนาไว้แตกต่างกัน

 - การตั้งชื่อของพระกุมารและการทิวงคตของพระมารดานั้น ในคัมภีร์พุทธจริตได้กล่าวว่า หลังจาก

ที่พระกุมารประสูติได้ ๑๐ วัน พระราชาได้มีการจัดเลี้ยงพราหมณ์ให้เกิดสิริมงคลในแก่พระกุมาร ซึ่งการเลี้ยง

พราหมณ์ในครั้งนั้น ไม่ได้กล่าวถึงว่า ได้มีการขนานพระนามของพระกุมารหรือไม่ แต่มีกล่าวไว้ในภายหลังว่า ได้

มกีารขนานพระนามของพระกมุาร วา่ สรวารถสทิธะ เพราะประชาชนมคีวามสขุ ไมผ่ดิศลีธรรม และพระมารดา

ก็ได้ทิวงคต

 ส่วนคัมภีร์ปฐมสมโพธิ ได้กล่าวถึงการขนานพระนามและการทิวงคตของพระมารดานั้นเป็นคนละ

วันกัน คือ หลังจากที่พระกุมารประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะ ได้เชิญพราหมณ์มารับประทานอาหาร จำา

นาน ๑๐๘ คน แล้วคัดเอาพราหมณ์ ๘ คนที่มีความชำานาญในไตรเพทมากกว่าพราหมณ์ทั้งปวงทำานายลักษณะ 

มีพราหมณ์ ๗ คนแรก ทำานายลักษณะเช่นเดียวกับ อสิตดาบส มีเพียงโกณฑัญญพราหมณ์ ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด

มั่นใจว่าพระราชกุมารต้องออกบวชและตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก และได้มีการขนานพระนามของพระโอรส 

๒ พระนาม คืออังคีรสราชกุมารและสิทธัตถกุมาร แต่โดยมากจักขานพระนามเพียงสิทธัตถกุมารเท่านั้น และใน

วันที่ ๗ พระนางสิริมหามายาทรงทิวงคต

 - สาเหตุแหง่การออกผนวช ในคมัภรีพ์ทุธจรติกลา่วถงึสาเหตแุห่งการออกผนวชของพระกมุารมดีงันี้

 ๑. พระกุมารทรงเห็นเทวดาที่แปลงกายเป็นคนแก่จึงรับสั่งให้สารถีกลับราชรถกับไปสู่ราชวัง

 ๒. ในเวลาต่อมา พระกุมารได้เสด็จประพาสอีกครั้ง และได้เห็นคนผู้มีโรคภัยมาปรากฏกายในพระ

กุมารเห็น เพราะการเนรมิตของเทวดาตนเดิม

 ๓. พระองค์ได้เห็นคนตาย เพราะการเนรมิตของเทวดาตนเดิม

 ๔. พระกุมาร เมื่อเสด็จประพาสได้เห็นไส้เดือน สัตว์เล็กสัตว์น้อยนอนตาย เพราะถูกไถตัด และได้

ทอดพระเนตรเห็นชาวนากำาลังไถ จึงบังเกิดความสงสารในชาวนานั้นและวัวที่กำาลังทนทุกข์อยู่ในที่แจ้ง

 ๕. พระกมุารไดท้รงเหน็สมณะผูท้ีม่คีวามงามจรยิาวตัรทุกประการ พระองคจ์งึไดพ้จิารณาเหน็วา่ สิง่

นี้เป็นหนทางที่จะทำาให้พระองค์นั้นไม่ต้องมีความแก่ ความเจ็บและความตาย 

 ๖. เมื่อทรงเสด็จกลับสู่ราชวัง พระกุมารได้ทรงสดับเสียงของธิดาองค์หนึ่ง ได้กล่าวถึงความดับทุกข์ 

ยิ่งเป็นเหตุทำาให้พระกุมารคิดที่จะออกบวชให้เร็วที่สุด เพราะต้องการที่จะหลุดพ้นจาก ความแก่ ความเจ็บ และ

ความตาย

 ๗. พระกมุารไดเ้หน็เหลา่สตรทีัง้หลายถงึความวปิลาส ซึง่มลีกัษณะตา่งๆ ตามทีต่นไดเ้คยปฏบิตัเิปน็

ประจำา จึงได้บังเกิดความเบื่อหน่ายยิ่งขึ้น

 ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการออกผนวชของพระกุมารมีดังนี้

  ๑. ทรงพบเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ชวนให้สลดใจ

  ๒. ทรงพบบรรพชิตผู้สงบ ชวนให้พอพระทัยเลื่อมใส

  ๓. ทรงเป็นห่วงอนาคตของพระโอรสและสังสารสัตว์มนุษย์ทั้งหลาย

  ๔. ทรงเห็นอิริยาบถของนางสนมที่กำาลังนอนหลับใหลไม่ได้สติ โดยแสดงอาการอันไม่น่าเลื่อมใส จึง

บังเกิดความเบื่อหน่าย

 - เหตุการณ์ในวันตรัสรู้ คัมภีร์ปฐมสมโพธิได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในวันตรัสรู้ไว้ดังนี้

  ๑. นางนันทพลาถูกเทวดาดลใจให้นำาข้าวปายาสมาถวายพระพุทธองค์
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  ๒. ทรงระลึกถึงการเกิดขึ้นในชาติก่อนได้ว่าพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นอะไร มีชื่อว่าอย่างไร

  ๓. พระองคท์รงไดรั้บทพิยจกัษขุัน้สงูสดุ ทรงทอดพระเนตรเหน็การจตุแิละการอบุตัขิองสตัวโ์ลก

ทั้งหลายที่ทำาทั้งกรรมดีและไม่ดี

  ๔. พระมุนีทรงพิจารณาเห็นลำาดับแห่งปฏิจจสมุปปาท

  ๕. บรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันไม่มีความเปลี่ยนแปลง

 ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในวันตรัสรู้ไว้ว่า

  ๑. ในเวลากลางคือ พระพุทธองค์ทรงพระมหาสุบิน ๕ ประการ

  ๒.ตอนเช้า นางสุชาดา ธิดานายกุฏุมพีแห่งบ้านเสนานิคมนำาข้าวมธุปายาส มาถวายที่ใต้ต้นโพธิ์ 

พระองค์เสวยเสด็จนำาถาดทองไปรอยที่แม่นำ้าเนรัญชรา แล้วเสด็จไปที่ต้นสาละ

  ๓. ตอนเย็น เสด็จอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ระหว่างทางรับหญ้าคา ๘ กำาจากโสตภิยะ คนหาหญ้าทรงบูชา

ที่ควงไม้มหาโพธิ์ แล้วเสด็จนั่งขัดสมาธิโดยอธิฐานว่า “หากอาตมายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดจัก

ไม่เสด็จลุกจากที่นั่ง แม้พระมังสาและพระโลหิตจักแห้งเหือดไป เหลือเพียงหนังเส้นเอ็นและกระดูกก็ตาม”

  ๔. พระพุทธองค์ทรงปราบพญามารท่ีมาขัดขวางไม่ให้พระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

เพราะถ้าบรรลุแล้วพระพุทธองค์จักพ้นอำานาจของตน พระพุทธองค์ทรงชนะพญามารด้วยพระบารมี ๑๐ ทัศ

ที่พระพุทธองค์ทรงบำาเพ็ญมาแต่ชาติก่อน

  ๕. ทรงบรรลุฌาน ๓ แล้วใช้สติปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้ง คือ 

   ๕.๑. ในปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงระลึกชาติได้ 

   ๕.๒. ในมชัฌมิยาม ทรงบรรลจุุตปูปาตญาณ หรอืทพิยจกัษุญาณ ทรงรูก้ารเกดิและการดบั

ของสัตว์ทั้งหลาย 

   ๕.๓. ในปัจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ทรงสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลาย คือตรัสรู้

อริยสัจ ๔ โดยทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทและขันธ์ ๕

 - การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ในคัมภีร์พุทธจริตกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงบรรลุด้วยปฏิจจสมุปบาท

แต่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงบรรลุด้วยอริยสัจ ๔ ส่วนปฏิจจสมุปบาทนั้น พระพุทธเจ้าได้

พิจารณาหลังจากที่พระองค์ได้บรรลุโพธิญาณแล้ว

 - หลกัธรรมท่ีทรงแสดงในการเผยแผท่ีเ่หมอืนกนัคือ ในคมัภรีพ์ทุธจรติและปฐมสมโพธใิชห้ลกัธรรมกบั

ผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก ส่วนที่มีความแตกต่าง คือ ในคัมภีร์พุทธจริตกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักของไตรลักษณ์ 

คือความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา โดยแน่นหนักที่ความทุกข์ ส่วนในคัมภีร์ปฐมสมโพธิจะใช้อนุปุพพิกถา
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ๒) เพื่อศึกษาคุณค่าและภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านที่มีเช้ือสายกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียง โดยตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้าและใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

มีการเคลื่อนย้ายประชากรมาตั้งถ่ินฐานยัง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เหตุผลในการเคล่ือนย้ายประชากร

เพื่อหาทำาเลที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต และได้นำาองค์ความรู้มาแพร่กระจายเพื่อการดำารงชีวิต เช่น การดำารง

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคือ “ประเพณีบุญกลางบ้าน” 

 ประเพณีบุญกลางบ้านมีคุณค่าต่อการดำารงชีวิตของประชาชนหลายประการเช่น การแสดงถึงความ

เคารพและการอยูร่่วมกันในสงัคม การถ่ายทอดประเพณแีละการดำาเนนิกจิกรรมในรปูแบบการแสดง การละเล่น 

การแข่งขัน การประกวด และการนำาเสนอวิถีชีวิตในรูปแบบการจัดขบวนแห่ เช่น ขบวนแห่เครื่องจักสาน ขบวน

เครือ่งแตง่กายและจดัแสดงสนิคา้ชมุชน ประเพณบีญุกลางบา้นเปน็ภูมปิญัญาในการดำารงชีวติของกลุ่มชาตพินัธุ์

ลาวเวยีงเพือ่ใหเ้กดิความสามคัคใีนชุมชนและการระลกึถึงดวงวิญญาณของบรรพบรุษุใหช้ว่ยปกปกัรกัษาให้ตนเอง

และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และช่วยให้สังคมมีการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จึงจำาเป็นต้อง

มีการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้าน ดังนี้

* นักศึกษาปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
**  อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
*** อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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 แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ดังนี้ 

 ๑) การปลกูฝงัคา่นยิม จากสถาบนัครอบครวั โดยการเริม่ตน้จากพอ่ แม ่ทีค่วรปฏบิตัใิหเ้ปน็แบบอยา่ง

ทีด่ ีอบรมส่ังสอนลกูใหเ้ปน็คนดขีองสงัคม การส่งเสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการรว่มประเพณบีญุกลางบา้น

หรือการจัดให้มีการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเต้นรำา การประกวดร้องเพลง การเดินขบวนพาเหรด การ

แข่งขนัการจกัสาน การแขง่ขนักฬีา เปน็ตน้ ๒) การจดัการหลกัสตูรทอ้งถิน่เกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณีบญุกลาง

บ้านในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังและสั่งสมความรู้และส่งเสริมประเพณีบุญกลางบ้าน และความร่วมมือกับหน่วย

งานราชการ ๓) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นแรงดึงดูดการท่อง

เที่ยวโดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๔) การส่งเสริมประเพณีบุญกลางบ้านต้องมีการปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง พร้อมการพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เช่น การจัดงานหรือการออกนิทรรศการเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนและการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ๕) การเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญกลางบ้าน

และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การประกาศเกรียติคุณครอบครัวดีเด่น

ทีม่สีว่นรว่มในการประกอบประเพณบีญุกลางบา้น และหนว่ยงานทีม่สีว่นรว่มในการประกอบประเพณบีญุกลาง

บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำาสำาคัญ: คุณค่าและภูมิปัญญา, ประเพณีบุญกลางบ้าน, กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง

Abstract

 The objectives of this qualitative research were: 1) to study ways of life of Lao-Vieng 

ethnic group in Phanat Nikhom district, Chonburi province; 2) to study values and wisdoms of 

the Boon Klang Baan tradition of Lao-Vieng ethnic group in Phanat Nikhom district, Chonburi 

province, Thailand; and 3) to study guidelines for a conservation of Boon Klang Baan tradition. 

Data were collected through non-participatory observations, participatory observations, and 

in-depth interviews with community leaders and local philosophers who are the Lao-Vieng 

ethnic people. The collected data were triangulated for its reliability. Further, a focused-group 

discussion also arranged for guidelines of a conservation of Boon Klang Baan tradition.

 

 The study found that:

 Originally, the Lao-Vieng ethnic group was settled at Vientiane in Lao PDR. After that, 

there was the immigration of Lao-Vieng ethnic people to settle at Phanat Nikhom district in 

Chonburi province, Thailand. The main reason of immigration was to find a suitable place for 

their living. According to the immigration, the Lao-Vieng’s body of knowledge (e.g. ways of 

living, local wisdoms, traditions, and cultures) was also taken to apply for a daily living. One 

of the most valuable culture of Lao-Vieng is the Boon Klang Baan tradition. 
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 The Boon Klang Baan tradition is valuable for a living of Lao-Vieng ethnic people in 

various ways. For example, it is the tradition representing the respect and coexistence of people 

in a society, the transmission of tradition and activities in forms of a show, a competition, or 

a contest, and the ways of life’s presentation through a procession (e.g. a basketry procession 

and a traditional dressing procession) and a local trade show. The Boon Klang Bann tradition is 

the wisdom for a daily living of Lao-Vieng ethnic people that leads to a community’s unity. It 

is also the tradition of commemoration of the ancestor’s spirit for a protection of one family. 

Further, the Boon Klang Baan tradition also helps to increase a development in terms of society, 

economy, and politics. As a result, it is important to study about guidelines for a conservation 

of Boon Klang Baan tradition. 

 According to the study, guidelines for a conservation of Boon Klang Baan tradition 

are proposed as the followings.

 (1) Family’s values instilling – this could be able to start from parents by being 

a good model for children and teaching children to be a good one in society. Additionally, 

children should be supported to participate the Boon Klang Baan tradition or in other forms 

to present the ways of life of Lao-Vieng ethnic group (e.g. dancing, singing contest, parading, 

basketry competition, sport competition, and etc.). (2) Providing a local curriculum relating 

to Boon Klang Baan tradition – this should be done to instill, accumulate, and promote the 

knowledge about Boon Klang Baan tradition through academic institutes and a cooperation of 

government sectors. (3) Supporting activities that promote the Boon Klang Baan tradition–this

should be performed to attract visitors under a cooperation with the Tourism Authority of 

Thailand. (4) Activitiesto promote the Boon Klang Baan tradition must be done continuously 

together with the economic development and promotion (e.g. a local trade show or a traditional

performance). (5) The public relations about Boon Klang Bann and a ceremony to give a 

commemorative certificate to people who benefit a society should be provided. For example,

a ceremony to give a commemorative certificate to a family or a government sector that 

participates the Boon Klang Baan tradition outstandingly.

Keywords: Values and wisdoms, Boon Klang Baan tradition, Lao-Vieng ethnic group.

บทนำา
 การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไทยลาวตามประวัติศาสตร์คนกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหุบเขา 

เมื่อ ค.ศ. ๖๕๐ มีการอพยพลงมาตามลำาแม่นำ้าโขงจนถึงบริเวณประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตอนปลายครสิตศตวรรษที ่๑๔ ไทยมอีาณาจกัรสามแหง่ คอือาณาจกัรอยธุยาของไทย อาณาจกัร
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ล้านนาของลาวในภาคเหนือหรือเชียงใหม่และอาณาจักรล้านช้างของลาว ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่นำ้า

โขงจงึมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์เชน่ จนี ไทย ลาว เวยีดนามและกมัพูชา ทำาใหภ้าษาและวฒันธรรมทีใ่ช้จงึ

ใกล้เคียงกัน ดังนั้นแม่นำ้าโขงจึงเป็นแต่เพียงเส้นกั้นพรหมแดนเท่านั้น แต่ไม่สามารถแบ่งแยก ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีออกจากชนชาติได้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร. ๒๕๑๖ : ๓๘) กลุ่มชาติพันธ์ุในบริเวณลุ่มแม่นำ้า

โขง นอกจากมีการผสมผสานระหว่างไทยและลาวแล้วยังมีชนชาติจีนและเวียดนามอยู่จำานวนหนึ่ง และชาวจีน

มักตั้งหลักแหล่งอยู่ท่ัวภูมิภาคและควบคุมเศรษฐกิจไว้อย่างเหนียวแน่น ส่วนชาวเวียดนามได้เข้ามาต้ังถิ่นฐาน

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา ส่วนหนึ่งเข้ามาในเมืองไทยประมาณ ๘๐,๐๐๐ 

คนในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือการทำานา และเลี้ยงสัตว์

เพือ่ใชง้าน เชน่ ววั ควาย สกุร เปด็และไก ่เชน่เดยีวกบักลุม่ชาตพินัธุล์าวบางส่วนไดอ้พยพมาตัง้ถิน่ฐาน ณ อำาเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเรียกตัวเองว่า “ชาวลาวเวียง”

 ชาวลาวเวียงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และจำาปาสัก

ตั้งแต่สมัยธนบุรีถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ หลังจากท่ีฝ่ายสยามยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบาง 

ครอบครวัเชลยชาวลาวเวยีงจนัทนถ์กูกวาดตอ้นเขา้มาไทย ในการตเีมอืงเวยีงจนัทนค์รัง้ที ่๑ ป ีพ.ศ. ๒๓๒๑ จาก

นั้นถูกกวาดต้อนเข้ามาอีกในการตีเมืองเวียงจันทน์ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๓๓๕ และถูกกวาดต้อนเข้ามาเป็นครั้งที่ ๓ 

ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๗๑ แต่ในสงครามตีเมืองเวียงจันทน์ครั้งที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๗๑ กองทัพสยามได้

กวาดต้อนผู้คนทั้งหมดในเขตเมืองเวียงจันทน์เข้ามาฝ่ังไทย จนเวียงจันทน์ถึงกับเป็นเมืองร้างผู้คนที่เข้ามาอยู่ใน

เมอืงฉะเชงิเทรานัน้ เปน็เพยีงกลา่วเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงฉะเชงิเทราเทา่นัน้ ในความเปน็จรงิ ชนชาติ

เพื่อนบ้านของเราเหล่านั้นมีที่มาที่ไป กระจายกันทั่วทุกภูมิภาค แต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่น ก็ล้วนมีความเป็น

มาของการอพยพถิ่นฐานย้ายเข้ามาอยู่ของแต่ละชนชาติ แต่ละท้องถิ่นเองแต่โบราณกาลเนิ่นนานมา เมื่อเกิดศึก

สงครามระหว่างอาณาจักร หากฝ่ายใดเพลี่ยงพลำ้าแพ้สงคราม ก็เป็นธรรมเนียมศึกในการกวาดต้อนผู้คนในเมือง

ที่พ่ายสงครามไปเป็นเชลยศึกและตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรนั้นเป็นการถาวร

 การปรับตัวของชาวลาวเวียงส่งผลให้ความเป็นลาวเวียงเริ่มลดน้อยลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะ

เมื่อรัฐสยามดำาเนินนโยบายการสร้างชาติและชาตินิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทำาให้“ความเป็นลาว

เวียง” ได้ถูกผันแปรเป็น “ลาวเวียงแบบไทย” โดยชาวลาวเวียงแสดงความเป็นไทยมากขึ้น ชาวลาวเวียงได้ปรับ

ตวัเพือ่สนองการพัฒนาทางเศรษฐกจิของสังคมและผนัตวัเองจากการทำาการเกษตรแบบยงัชพีมาเปน็การทำาการ

เกษตรแบบการค้า โดยขยายพื้นที่ทางการเกษตรนอกหมู่บ้าน โดยเฉพาะทำานาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มราย

ได้ ชาวลาวเวียงส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบการศึกษาเป็นจำานวนมาก กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงมีการแสดงตัว

ตนและอัตลักษณ์ซึ่งความเป็นชาติพันธุ์ (วิมล จิโรจพันธ์และคณะ. ๒๕๔๘ : ๔๘-๔๙) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ขบวนการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

 กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ผู้รู้ในท้องถิ่นมีการบันทึกประวัติความเป็นมาของชาวลาวเวียงเป็นลายลักษณ์อักษรในความเป็นชาติพันธุ์ของ

ตนเองหรือฟื้นสำานึกทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๓๗ กระแส

ทอ้งถิน่นยิมลาวเวยีงไดถ้กูปลกุมาอกีอยา่งรวดเรว็และรนุแรง โดยกลไกภายในของชมุชมุทีเ่ริม่ปรบัเปลีย่นกลาย

เป็นชนชั้นกลางมากขึ้น และได้รับความร่วมมือกันระหว่าง ชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้นำาทั้งระดับท้องถิ่น เพื่อจัด

งาน “สืบสานตำานานลาวเวียง” ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๘ รูปแบบในการจัดงาน พบว่ากิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะ
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เป็น การจัดรูปแบบของขบวนแห่กิจกรรมการแสดง บนเวที ส่วนของงานนิทรรศการ กิจกรรมสาธิต ล้วนตอบ

สนอง “ความเปน็ลาวเวยีงแบบสมยัใหม”่ ซึง่เปน็การประดษิฐก์รรมทางวฒันธรรมของชุมชนลาวเวยีงพนสันคิม 

 การเคลือ่นยา้ยประชากรของกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง มกีารเคล่ือนยา้ยประชากรมากวา่ ๒๐ ป ีและได้

นำาองค์ความรู้มาแพร่กระจายเพื่อการดำารงชีวิต เช่น การดำารงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี (งามพิศ 

สัตย์สงวน. ๒๕๔๕ : ๓๔-๓๕) และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดังกล่าวถูกกลืนหรือเสื่อม

สลาย บางอย่างได้หายไปจากวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเพณีที่มีคุณค่าต่อวิถี

ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงยังปรากฏและสืบสานจนถึงปัจจุบัน คือ “ประเพณีบุญกลางบ้าน” ประเพณีดัง

กล่าวกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงได้ปฏิบัติเป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของญาติสนิท มิตรสหาย และสร้าง

ความสามัคคี การประกอบประเพณีบุญกลางบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงจัดขึ้น ๒ รูปแบบคือ ๑) จัดส่วนตัว

ของแต่ละครัวเรือน และ ๒) จัดรวมกันที่วัดหรือศาลากลางหมู่บ้าน การจัดรูปแบบที่หนึ่ง เจ้าภาพหรือเจ้าของ

บา้นจะเตรยีมอาหารเพือ่สำาหรบัการต้อนรบัแขกทีม่าโดยการเชือ้เชญิ เชน่ ญาตพิีน่อ้งวงศต์ระกลู เพือ่นบา้นใกล้

เรือนเคียง และอาหารที่ขาดไม่ได้คือ ขนมจีน โดยมีความเชื่อว่าการเลี้ยงต้อนรับแขกหรือเพื่อนบ้านด้วยขนมจีน

จะทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ยาวนาน ส่วนรูปแบบที่สอง เป็นการจัดการทำาบุญร่วมกันเพื่อแสดงถึงความ

สามคัครีะหวา่งชมุชน โดยการเตรยีมอาหาร เครือ่งบชูา บรรพบรุษุ และเตรียมเครือ่งบชูาและถวายพระสงฆ ์โดย

ผูน้ำาชมุชนจะนมินตพ์ระสงฆม์าสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์พือ่ใหป้ระชาชนอยูด่มีสีขุและรอดพน้จากภัยอนัตราย ใน

ขณะเดียวกันประเพณีดังกล่าวจากที่เคยมีการปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานได้เสื่อมสลายตามกาลเวลา 

 ประเพณีบุญกลางบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นประเพณีที่มี

คุณค่าต่อวิถีชีวิตของประชาชน ปัจจุบันมีการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบวัฒนธรรมเดิม และเยาวชน

คนรุน่ใหมไ่มเ่หน็คณุค่าและไมใ่หค้วามสำาคญัตอ่ประเพณบีญุกลางบา้นโดยไม่ทราบประวตัคิวามเปน็มาทีแ่ทจ้รงิ

ของประเพณีบุญกลางบ้าน แต่ก็ยังมีประชาชนกลุ่มอนุรักษ์เพื่อการฟื้นฟูเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบ้านของกลุ่ม

ชาตพินัธุล์าวเวียงจนถงึปจัจบุนั และหากไมม่มีาตรการหรอืรูปแบบในการอนรุกัษป์ระเพณบีญุกลางบา้น อำาเภอ

พนัสนิคมอาจต้องสูญเสียประเพณีที่ดีงามในที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการศึกษาและภูมิปัญญา

ประเพณีบุญกลางบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 ๒. เพื่อศึกษาคุณค่าและภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 ๓. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้าน กลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยแบ่งขอบเขตการวิจัยคุณค่าและภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์

ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เป็น ๔ ด้าน คือ
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศกึษาวถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง อำาเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีไดแ้ก ่ประวตัคิวามเปน็มาและอตั

ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม และศึกษาคุณค่า

และภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง เพื่อกำาหนดแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญ

กลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ขอบเขตด้านประชากรและบุคคลที่ศึกษา

 ๑. ประชากรที่ศึกษา

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ๒. บุคคลที่ศึกษา

 บุคคลที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้นำาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประเพณีบุญกลางบ้านอำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

  ๒.๑ อาจารย์สมดุล ทำาเนาว์ อายุ ๗๗ ปี

  ๒.๒ พระมหาเสมอ โอภาใส อายุ ๘๐ ปี

  ๒.๓. นายประเสริฐ อิ่มสวัสดิ์ อายุ ๖๐ ปี

  ๒.๔ หลวงพ่อบุญถนอม อายุ ๗๓ ปี

  ๒.๕ นางประไพ วงมะนี อายุ ๗๕ ปี

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ขั้นตอนการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณค่าและภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ดังนี้

 ขั้นตอนท่ี ๑ การวางแผนร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางกำาหนดหัวข้อที่ต้องการ

ศึกษาวิจัย และกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ลาว

เวียง ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าและภูมิปัญญาของประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง 

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

 ขั้นตอนที่ ๓ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ชุมชนที่มี

เชื่อสายกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ทั้งในประเทศไทยและจำานวน ๕ ท่าน คือ

 ๓.๑ อาจารย์สมดุล ทำาเนาว์ อายุ ๗๗ ปี

 ๓.๒ พระมหาเสมอ โอภาใส อายุ ๘๐ ปี

 ๓.๓ นายประเสริฐ อิ่มสวัสดิ์ อายุ ๖๐ ปี
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 ๓.๔ หลวงพ่อบุญถนอม อายุ ๗๓ ปี

 ๓.๕ นางประไพ วงมะนี อายุ ๗๕ ปี

 ขัน้ตอนที ่๔ สรปุอภปิรายผลและวเิคราะหแ์นวทางการอนรุกัษป์ระเพณบีญุกลางบา้น กลุ่มชาตพินัธุ์

ลาวเวยีง อำาเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุชีลบรุ ีดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเชิญผู้เชีย่วชาญ ปราชญ์

ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและภูมิปัญญาของประเพณีบุญกลางบ้าน เพื่อสรุปและวิเคราะห์

แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ขั้นตอนที่ ๕ จัดพิมพ์รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 กลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง มีการเคลื่อนย้ายประชากรมากว่า ๒๐ ปี และการเคล่ือนย้ายประชากรดัง

กล่าวได้นำาองค์ความรู้มาแพร่กระจายเพื่อการดำารงชีวิต เช่น การดำารงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี 

และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดังกล่าวถูกกลืนหรือเสื่อมสลาย บ่งอย่างได้หายไปจากวิถี

ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเพณีที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงคือ 

“ประเพณีบุญกลางบ้าน” เป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียงได้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการรวม

กลุ่มของญาติสนิท มิตรสหาย และในการประกอบประเพณีดังกล่าวในอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในอดีต

ได้จัดขึ้น ๒ รูปแบบคือ ๑) จัดส่วนตัวของแต่ละครัวเรือน และ ๒) จัดรวมกันที่วัดหรือศาลากลางหมู่บ้าน การ

จดัรปูแบบทีห่นึง่ เจา้ภาพหรอืเจา้ของบา้นจะเตรยีมอาหารเพือ่สำาหรบัการตอ้นรบัแขกทีม่าโดยการเชือ้เชญิ เชน่ 

ญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง และอาหารที่ขาดไม่ได้คือ ขนมจีน โดยมีความเชื่อว่าการเลี้ยง

ต้อนรับแขกหรือเพื่อนบ้านด้วยขนมจีนจะทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ยาวนาน ส่วนรูปแบบที่สอง เป็นการ

จัดการทำาบุญร่วมกันเพื่อแสดงถึงความสามัคคีระหว่างชุมชน โดยการเตรียมอาหาร เครื่องบูชา บรรพบุรุษ และ

เตรยีมเคร่ืองบชูาและถวายพระสงฆ ์โดยผูน้ำาชุมชนจะนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์พือ่ให้ประชาชน

อยู่ดีมีสุข และรอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ในขณะเดียวกันประเพณีดังกล่าวจากที่เคยมีการปฏิบัติกันมาเป็น

เวลานานได้เสื่อมสลายตามกาลเวลา กลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีภูมิปัญญาในการดำารงวิถีชีวิต

และมีวัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น แต่เมื่อมีการเคลื่อนย้ายประชากรประกอบกับความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาได้เสื่อมหายและเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเดิม อย่างไรก็ตาม

กลุม่ชาตพินัธ์ุลาวเวยีงแมย้งัคงอนรุกัษป์ระเพณบีญุกลางบา้นไวจ้นถงึปจัจุบนัของเปน็เวลา ๒๐๐ ป ีและนอกจาก

นั้นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงมีประเพณี วัฒนธรรม ที่มีคุณค่า ทั้งที่เป็นประเพณีหรือฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ที่มีผลให้

ชุมชนเกิดความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (สมดุล ทำาเนาว์. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙. สัมภาษณ์)

 ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง

 ผูช้ายทกุคนของกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีงพอเริม่เปน็หนุม่จะถกูหดัทำางาน เชน่ งานจกัสาน จะตอ้งสาน

กระบุง กะตา ครุ คานหาบ กระด้ง กระเบียน ส่อน ไซ หวด กระติบ แอบ โตก ขันหมาก เลื่อยไม้ ถากไม้ ไสกบ 

คราดไถ ฟั่นเชือก ฟั่นค่าว ให้เป็น ถ้างานเหล่านี้ไม่เป็น ผู้สาวบ่มักและหาเมียยาก ถ้าตกลูกตกเมียจะอับอายขาย

หนา้เขาจะตำาหนติิโทษวา่เป็นคนบพ่อคน ผูห้ญงิทกุคนพอ่แมต่อ้งสอนให้มคีวามรูใ้นการงานของแมเ่รอืน มีตกันำา้ 

ตำาข้าว เย็บปักถักร้อย ตำ่าหูก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น ให้เป็นเสียแต่ในเวลาเป็นสาว ถ้าไม่เป็นการงานเหล่า
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นี้หาผัวยาก ไม่มีชายใดต้องการ เวลามีลูกมีผัวแล้วต้องไปซื้อหากู้ยืมของคนอื่นมาใช้ทำาให้ผัวอับอายขายหน้า

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าหรือที่เรียกว่าการตำาหูก การตำาหูกจะ

นิยมตำากันใต้ถุนเรือนซึ่งจะมีกี่ประจำาทุกครัวเรือน หญิงที่เริ่มแตกเนื้อสาวจะมาใช้กี่นี้เป็นที่ฝึกทอผ้า ทอเป็นผ้า

ฝ้าย ผ้าไหม ผ้าควบ ผ้าลัง ผ้าโสร่ง ทำาเป็นลวดลายต่าง ๆ และบริเวณบ้านจะมีการทำาสวนฝ้าย สวนหม่อน โดย

เป็นหน้าที่ของผู้ชาย ส่วนการเลี้ยงหม่อน เข็ญฝ้ายเป็นหน้าที่ของผู้หญิง เมือถึงเทศกาลงานบุญจะมีการแต่งกาย

ให้เหมาะสมกับประเพณีนั้น ๆ 

 วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงมีความผูกพันธุ์กับประเพณีบุญกลางบ้าน เพ่ือสร้างความสามัคคีร่วม

กันนับว่าเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษที่ให้ประชาชนผู้นำาท้องถิ่นส่วนราชการองค์การต่าง ๆ ในชุมชนเกิดความ

สามัคคีร่วมกัน ทั้งที่เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิต การแต่งกาย การละเล่น การแสดง และการดำารงชีวิติตามความ

เชื่อของชาวพุทธ โดยเน้นการทำาบุญกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ และนอกจากจะเป็นการสร้างความสบายใจให้

กับตนเองแล้วยังเป็นรูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับอำาเภอพนัสนิคม ซึ่งเป็นที่รู้จักในการประยุกต์และการ

สืบทอดภูมิปัญญาการจักสานให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก 

 พิธีกรรมบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 พิธีกรรมในประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีความ

สำาคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสามัคคี และเป็นเอกลักษณ์ของ

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง และมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา 

 การจัดงานประเพณีในวันแรก ก่อนพิธีสวดมนต์เย็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรมทางศาสนาที่รับผิดชอบ

ด้านพิธีสงฆ์ จะโยงสายสิญจน์ตามบ้านเรือนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ตลาดพนัสนิคมไปยังลานพิธีบุญกลางบ้าน สวน

สาธารณเทศบาลเมอืงพนสันคิม เพือ่ใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสขุและปดัเปา่สิง่ชัว่รา้ย บรเิวณพธิสีงฆต์ัง้ปะรำาปพูืน้

ขงึผา้มา่นปเูสือ่จดัตัง้ทีพ่ระพทุธรปูใชพ้ระพทุธสหิงิคฯ์ เปน็พระประธานในพธิทีีว่างบาตรนำา้มนต ์ต้ังศาลเพยีงตา

โดยใช้ต้นเสา ๑ ต้นวางไม้พาดเป็นตัวทีเรียกว่าศาลเทวดาไว้สำาหรับไหว้บรรพบุรุษหรือเจ้าที่โดยตั้งศาลเทวดาไว้

นอกประรำาพิธีสงฆ์ (พระมหาเสมอ โอภาโส. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙. สัมภาษณ์)

 เมือ่ขบวนแหถ่งึบรเิวณลานพธิสีวนสาธารณะเทศบาลเมอืงพนสันคิมพร้อมกับพธิสีงฆเ์สรจ็ส้ินลง เวลา 

๑๘.๐๐ น. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรุปีระธานในพธิกีล่าวเปดิงานประเพณบีญุกลางบา้นอำาเภอพนสันคิมและ

เย่ียมชมซุม้อาหารพืน้บา้น ซุม้บา้นไทยซุม้บา้นลาวและซุม้บา้นจนีพร้อมทัง้รว่มผัดหมีก่ระทะใหญท่ีสุ่ดในโลก ใน

ตอนคำ่ามีการจำาลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ๓ ชนชาติดังนี้

 ชนชาติไทยมีการจำาลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมประเพณีในด้านการละเล่นของเด็กไทย

เช่นการแข่งขันมวยตับจากการเล่นหมากเก็บ โรงเรียนเทศบาล ๓ รับผิดชอบในการจัดการแสดงซุ้มไทย

 ชนชาตลิาวมกีารจำาลองวถิชีวีติความเปน็อยูแ่ละวฒันธรรมของคนลาวจดัแสดงเครือ่งมือเครือ่งใชท้ีใ่ช้

ในการดำารงชีวิตการแข่งขันกินหมี่แดงแกงลาวการแสดงหมอรำา ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๑ รับผิดชอบในการจัดการ

แสดงของซุ้มลาว

 ชนชาติจีนมีการจำาลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการ

ประกวดการแต่งกายจีนโรงเรียนเทศบาล ๒ รับผิดชอบในการจัดการแสดงในซุ้มจีน

 ภายในงานมกีารสาธติการจกัสานการ ประกวดการแตง่กายงาม มกีารเดนิแบบหิว้ตะกรา้-นุง่ผา้ไทย

ลาวจนี ชมิอาหารพืน้บา้น ขนมพืน้บา้น ตามหมูบ่า้นตา่ง ๆ  และการทำากจิกรรมการทายโจก๊ ซึง่เปน็กจิกรรมของ
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กลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง เพือ่ฝกึสมองและพฒันาทกัษะการคดิ การชงิไหวพรบิ และการจดักิจกรรมจำาลองวถิชีวีติ

ของชาวลาวเวียง ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

และสามารถดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข

 การจดักจิกรรมในวนัที ่๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นมินตพ์ระสงฆจ์ำานวน ๙๙ รปู เจรญิพระพทุธมนตท์ำาบญุ

ตักบาตร 

 การจัดกิจกรรมวันที่ ๓ ของประเพณีบุญกลางบ้าน มีการประกวดจักสาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

คือ ชกมวยตับจาก การแข่งขันเดินกะลา การแข่งขันเดินโถกเถก การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันกิน

หมี่แดง-แกงลาว แข่งขันหมากรุกจีน แข่งขันกินกู๋ไฉ่ก๊วย ชงชาจีนวาดหน้าจีนการทายโจ๊กการประกวดตี๋–หมวย 

เมอืงพระรถ การแขง่ขนักินขา้วต้มกลางวนั สว่นภาคคำา่ของการจดังานวนัสุดทา้ย มกีารจดังานไทยลาวจีนสัมพนัธ์

โดยการให้ทั้ง ๓ ชนชาติคือ ไทยลาวจีนนำาอาหารมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันมีการแสดงรำาวงย้อนยุคให้ทุก

ชุมชนร่วมรำากันบนเวที 

 ประเพณีบุญกลางบ้านเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่าต่อกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี โดยเริ่มต้นการประกอบพิธีกรรมจะเน้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ทางคณะกรรมการได้เน้นเกี่ยวกับ

การทำาบญุเพือ่ใหส้ิง่ศกัด์ิคุม้ครองบา้นเมอืงใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เปน็สขุ ในขณะเดยีวกนัพธิกีรรมบญุกลางบา้นยงั

เสริมสรา้งความสามคัคีใหก้บัประชาชนในชมุชนโดยการประชุมหารือและการใหทุ้กชมุชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการ

ประกอบประเพณีบุญกลางบ้าน รวมทั้งการให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

ปลูกฝังค่านิยมของประเพณีบุญกลางบ้านและส่ิงสำาคัญของประเพณีบุญกลางบ้านอีกประการคือการจัดขบวน

แหเ่ครือ่งจกัสานทีแ่สดงถงึเอกลกัษณข์องชมุชนและกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง เพือ่ใหบ้คุคลทัว่ไปและนกัทอ่งเทีย่ว

รู้จักและอนุรักภูมิปัญญาดั้งเดิม (ประเสริฐ อิ่มสวัสดิ์. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙. สัมภาษณ์)

 คุณค่าของประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ประเพณีบุญกลางบ้านของชุมชนอำาเภอพนัสนิคมมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธ์ุที่

อาศัยอยู่อำาเภอพนัสนิคมและบริเวณใกล้เคียงมีความรักในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์น้ัน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์

ลาวเวียงที่มีการย้ายถิ่นฐานจากเมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งถิ่นฐานในอำาเภอ

พนัสนิคมจังหวัดชลบุรี และประเด็นสำาคัญประเพณีบุญกลางบ้านเป็นภูมิปัญญาในการคุณค่าทางใจให้กับ

ประชาชน ดังจะได้กล่าวคือ

 คุณค่าทางด้านจิตใจ

 ประเพณบีญุกลางบา้นของกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีงมคีวามสำาคัญตอ่วถิชีวีติของประชาชนอยา่งยิง่ ทัง้

ทีเ่ปน็ผลทีเ่กิดกับตนเองและผลทีเ่กิดกับสงัคม และผลทีเ่กดิขึน้กับตนเองพบว่าการจดังานประเพณบีญุกลางบา้น 

อำาเภอพนัสนิคม ทำาให้ตนเองมีความสุขใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญกลางบ้าน เกิดความสบายใจ

และมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนาที่ประชาชนได้ร่วมทำาบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่และ

เกิดความสุขของชุมชน ท้ังน้ีจะส่งผลต่อการสร้างจิตใจที่ดีงามของประชาชนและผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพบ

วา่การจดังานประเพณบีญุกลางบา้น อำาเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีทำาใหค้รอบครวัแตล่ะครอบครวัมคีวามสุขใจ

รกัใครส่ามคัคกัีน เนือ่งจากเป็นโอกาสทีไ่ดร้ว่มกนัประกอบพธิกีรรมทางศาสนาและรว่มกจิกรรมการแสดงตา่ง ๆ  

 การจัดกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทำาให้ชุมชนเกิดความสามัคคี

กันในระหว่างกลุ่มคน ๓ ชนชาติ คือ ไทย ลาว จีน และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีบุญกลางบ้าน 
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อำาเภอพนัสนิคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม รวมท้ังพระสงฆ์และเยาวชน ทั้งนี้เป็นการรักษาประเพณีของชาวพุทธโดยการทำาบุญ

ตักบาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่จำานวน ๙๙ รูป เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี

ความเชื่อว่าผลบุญและการผ่านพิธีการสะเดาะเคราะห์ดังกล่าวจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุข

ความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้า (หลวงพ่อบุญถนอม, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙. สัมภาษณ์)

 คุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจวัฒนธรรม

 การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสังคมและทำาให้ตนเองมี

สงัคมทีก่วา้งขึน้ จากการไดพ้บปะพดูคยุกนัในระหวา่งคนในชมุชนไดรู้ถ้งึวถิชีวีติความเปน็อยูว่ฒันธรรมประเพณี

ของชนชาติไทย ลาว จีน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและแสดงความรักใคร่ห่วงใยสามัคคีกันในครอบครัวและ

การพดูคยุกนัรูจ้กักนัมากขึน้เปน็เครือ่งยดึเหนีย่วจติใจของคนในชมุชนใหเ้กดิความสามคัคสีรา้งความเขม้แขง็ให้

กับคนในชุมชน

 ประเพณบีญุกลางบา้น อำาเภอพนสันคิม เปน็แนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มในการ

สบืสานวฒันธรรมประเพณบีญุกลางบา้น อำาเภอพนสันคิม และการจดักจิกรรมของแตล่ะชนชาต ิโดยเฉพาะการ

จดักจิกรรมการจำาลองวถิชีวีติความเปน็อยูว่ฒันธรรมประเพณขีองแตล่ะชนชาตติัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั เปน็การ

แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมทำาใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมเยาวชนประชาชนไดร้ับความรูด้า้นวถิชีวีติความเปน็อยู่ของ

กลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีงทีอ่าศยัอยูใ่นอำาเภอพนสันคิมและสามารถดำารงชวีติอยูใ่นชมุชนได้อยา่งมคีวามสขุรวมทัง้

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้านอำาเภอพนัสนิคมให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 คุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม การเข้าร่วมการประกอบ

ประเพณีบุญกลางบ้านส่งผลให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และเป็นการสร้างความร่วมมือจากประชาชนและ

หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี และกระจายงานไป

ยังชุมชนต่าง ๆ ทำาให้เกิดความภูมิใจท่ีได้เข้าร่วมประเพณี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญ

กลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม หรือสร้างความผูกพันสมานฉันท์ในการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้อง

ถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมการจักสานของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบกับชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้นรายได้

เพิม่ขึน้ โดยชมุชนจะนำาสนิคา้ในชมุชนออกจำาหนว่ยโดยเฉพาะจกัสานทีม่ช่ืีอเสียงและเปน็ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของ

อำาเภอพนสันคิม ซึง่เปน็โอกาสเสริมสรา้งให้บคุคลในครอบครวัได้ร่วมทำาบญุร่วมกนัทำาใหค้รอบครวัอบอุน่พรอ้ม

กับร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านวัฒนธรรม

ประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง

ภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 ภมูปิญัญาการประกอบประเพณบีญุกลางบา้นกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง อำาเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี

เปน็กจิกรรมท่ีแฝงไวด้ว้ยภูมปิญัญาในการดำารงชวีติและการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ทัง้นีร้วมถงึการสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ของชมุชน หรอืการสง่เสรมิการประกอบอาชพีทีเ่ปน็แนวทางการดำาเนนิชีวติตัง้แตอ่ดตีจนมช่ืีอเสียง และนอกจาก

นั้นภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้านยังช่วยรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย และการสื่อสารกิจกรรม

การละเลน่หรือการแสดงของกลุม่ชาตพัินธุล์าวเวยีงในขบวนแหห่รอืระหวา่งการดำาเนนิกจิกรรมของประเพณบีญุ

กลางบ้าน
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 สรุปคุณค่าและภูมิปัญญาประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม เป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อการ

ดำารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำาเภอพนัสนิคม ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายข้อดังนี้

 ๑. การนำาเครื่องจักสานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประกวด

ขบวนแหเ่ครือ่งจกัสาน และอนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณขีองทอ้งถิน่ทำาใหป้ระชาชนในชุมชนเกดิความภาคภมูใิจ

ในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่

 ๒. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อในสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ทีป่กปักรกัษาขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชุมชนและ

บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 ๓. ชาวบ้านท่ีร่วมขบวนแห่เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานงาน

ประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม และเกิดความรักสามัคคีในหมู่ชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง

 ๕. ทำาให้ชุมชนเกิดรายได้จากการนำาสินค้าในชุมชนออกจำาหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว

อภิปรายผล
 ๑. การปลกูฝงัคา่นยิม จากสถาบนัครอบครวั โดยการเริม่ตน้จากพอ่ แม ่ทีค่วรปฏิบัตใิหเ้ปน็แบบอยา่ง

ทีด่ ีอบรมสัง่สอนลกูใหเ้ปน็คนดขีองสงัคม ประกอบกบัการสง่เสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการแสดงออกอยา่ง

เป็นรูปธรรม หรือการจัดให้มีการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น การเต้นรำา การประกวด

ร้องเพลง การเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันการจักสาน การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

(เอี่ยม ทองดี. ๒๕๔๒ : ๕-๖) ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ และความสามารถของคนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ 

ที่ได้คิดวิเคราะห์ พัฒนาความรู้ความสามารถ การใช้ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม มาผสมผสานเป็นองค์รวม

หรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การ

เรยีนรู้เพือ่ความอยูร่อดของบคุคล ชมุชนและสงัคม มลัีกษณะเฉพาะหรอืมเีอกลักษณใ์นตวัเอง มกีารเปล่ียนแปลง

เพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมอย่างรอบด้านโดยมีฐานการคิดมาจากวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่ง

แตล่ะท้องถิน่กจ็ะภมูปัิญญาของตนทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทของชมุชน พรอ้มกบัจะตอ้งมกีารสบืสานถา่ยทอด 

อนุรักษ์ รักษาไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไป เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) ภายในและเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคน ในชุมชน และการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการวิจัย

ของ (งามนิจ กุลกัน. ๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำาบลอ้อม

เกร็ด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความเสี่ยงที่เกิดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีสูงมาก ต้องมีการอนุรักษ์ 

ถา่ยทอด สง่เสรมิวัฒนธรรม มกีารสนบัสนุนกลุม่อาชพีและการจดัโครงการกจิกรรมตา่งๆเป็นประจำาทกุป ีไดแ้ก ่

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทงโดยร่วมมือกับ โรงเรียน

นำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำา และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รถประกาศ 

ป้ายประกาศ หนังสือ จดหมาย ใบปลิว พร้อมกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงกับการสูญหายให้กลับมาได้รับ

ความนิยม มากกว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ดี

 ๒. การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นหลักสูตรทุกระดับช้ัน เพ่ือเป็นการปลูกฝังและ

สั่งสมความรู้ประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก สถานศึกษามีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมประเพณีบุญกลางบ้าน โดย

เริม่จากการศกึษาตามระดบัชัน้และใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานราชการหรอืการปฏิบตัติามนโยบายของภาครฐั 

โดยการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดนัย ไชยโยธา (๒๕๕๐ : 

๒๓๗
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๙๒-๙๓) แบ่งได้ออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

 ๑. ประเพณีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ เช่น การแต่งกาย การแสดงความเคารพ เป็นต้น

 ๒. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่น พิธีกรรมที่ทำาในการเกิด การแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ เป็นต้น

 ๓. ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การทำาบุญตักบาตร การทอดผ้าป่า การทอด

กฐิน การแห่เทียน การตักบาตรเทโว เป็นต้น

 ๔. ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น

 ๕. ประเพณีทางราชการ เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันจักรี เป็นต้น

 ๖. ประเพณทีอ้งถิน่ ในแตล่ะทอ้งถ่ินยอ่มมปีระเพณแีตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ ภาคเหนอื 

มปีระเพณรีดนำา้ดำาหวั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มปีระเพณบีญุบัง้ไฟ ภาคใตม้ปีระเพณชีกัพระ เปน็ตน้ และสอด

กับแนวคิดของ (นพดล พรามณ์. ๒๕๕๓ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของฮีต

สิบสองคองสิบสี่ กรณีศึกษา หมู่บ้านชำาโสม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ชุมชนที่สำานึกในคุณค่าของฮีต–คอง ส่งผล

ให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ความอบอุ่นในครอบครัวและความเป็นระเบียบในชุมชน โดยชุมชนเชื่อว่าฮีต–คอง

สามารถดำารงอยูไ่ดโ้ดยมคีวามเชือ่ในหลกัคำาสอนของพระพทุธศาสนา ส่วนการเปล่ียนแปลงของประเพณมีสีาเหตุ

มาจากการไมม่เีวลาเขา้รว่มกจิกรรม การขาดผูน้ำาในการสบืสาน การรบัเอาวฒันธรรมตา่งถิน่เขา้มาเผยแพรแ่ละ

บทบาทของสมาชกิในครอบครัวทีเ่ปลีย่นไปตามยคุสมยั ดงันัน้การนำาฮีต–คองมาเปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหา

สังคมจึงควรใช้ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ความสามัคคีปรองดอง ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้น

ฮีต–คอง และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในชุมชน

 ๓. การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นแรงดึงดูดการท่อง

เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เที่ยวชมประเพณีบุญกลางบ้าน ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย โดยการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายกำาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ (เอกวิทย์ ณ ถลาง ๒๕๔๑ : ๒๑) ว่า ความรู้ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่ม

ชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและดำารงชีพในระบบนิเวศน์ หรือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทางสังคมวฒันธรรมทีไ่ดม้พีฒันาการสบืสานกนัมา ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะตา่งๆ ในพืน้ทีท่ีก่ลุม่

ชนนั้น ตั้งหลัก แหล่งอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่นที่ได้มี

การตดิตอ่สมัพนัธก์นัแลว้รบัเอาหรอืปรบัเปลีย่นนำามาสรา้งประโยชนห์รอืแกป้ญัหาไดโ้ดยมกีารพฒันาภมูปิญัญา 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (นุทิศ เอี่ยมใส. ๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีที่พัฒนาความเข้มแข็งในชุมชนบ้านสะเดียง ตำาบลสะเดียง อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การ

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้าน

กิจกรรมและความร่วมมือ มิติด้านความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้งและความ

รุนแรง มิติด้านกลุ่มและเครือข่าย และมิติด้านอำานาจหน้าที่และกิจกรรมทางการเมือง 

 ๔. การส่งเสริมประเพณีบุญกลางบ้านต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่ง

เสรมิดา้นเศรษฐกจิ เช่น การจดังานหรอืการออกนทิรรศการเกีย่วกบัผลติภณัฑส์นิคา้ของชมุชนหรอืการนำาเสนอ

สินค้าเกี่ยวกับ OTOP หน่ึงตำาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการให้

ความสำาคัญของ (ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖: ๑๐๕๘) รูปแบบการดำารงชีวิตของคนและกลุ่มคนที่ได้พัฒนาขึ้น

๒๓๘
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มาจนเกิดความงามภายในตัวตนอย่างมีแบบแผน สั่งสม ตกผลึก ซึมซับ และถ่ายทอดต่อๆ กันมา จนแสดงออก

ให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น ความคิด ภาษา สิ่งประดิษฐ์ สัญลักษณ์ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การรักษา 

การละเล่น ประเพณี ตำานาน เรื่องเล่า อาชีพ ค่านิยม ความเชื่อ รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกันคน คนกับ

สิ่งแวดล้อม และสังคมต่อสังคม ฯลฯ และพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำารง

ชีพของคนเป็นไปอย่างมีความหมายของความเจริญ

 ๕. การเสนอข่าวประกาศเกยีรตคิณุบคุคลท่ีประพฤติตนเปน็ประโยชนต์อ่สงัคม เพือ่เปน็ตวัอยา่งทีด่ี

แกค่นทัว่ไป เชน่ การประกาศเกรยีตคิณุครอบครวัดเีดน่ทีม่สีว่นรว่มในการประกอบประเพณบีญุกลางบา้น และ

หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการประกอบประเพณีบุญกลางบ้านของอำาเภอพนัสนิคม ซึ่งสอดคล้องกับ (นิธิ เอี่ยวศรี

วงศ.์ ๒๕๓๖ : ๓) ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มีความสำาคญัตอ่การดำารงชีพ ต่ออาชพี และวถิชีวีติของคนในชุมชน เพราะวา่ 

ชมุชนทอ้งถิน่จะตอ้งพึง่พาภมูปิญัญาทีบ่รรพบรุษุไดส้ัง่สม และถา่ยทอดใหถื้อปฏบิตั ิไม่วา่จะเปน็ ขา้วของเครือ่ง

ใช้ การละเล่น สิ่งประดิษฐ์ การเข้าถึงศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีความสำาคัญทั้งในมิติทางเศรษฐศาสตร์ มิติทางด้านสังคม 

มิติทางด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ 

 แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญกลางบ้าน อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ดังนี้ 

ประเพณบีญุกลางบา้นประเพณวีฒันธรรมไทยกลุม่ชาตพัินธุล์าวเวยีง และเปน็ส่ิงมคีณุคา่ท่ีควรธำารงรกัษาไวเ้ปน็

มรดกสืบไป จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรหลักของประเทศและชุมชนอำาเภอพนัสนิคมทุกคนที่ต้องส่งเสริมและธำารง

รักษาไว้ ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

 ๑. การส่ังสมวัฒนธรรมบุญกลางบ้านเพื่อการอนุรักษ์โดยประพฤติปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีดีงาม

ทั้งศิลปะ วรรณกรรม ประเพณีต่าง ๆ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา มารยาทไทย ศีลธรรมจรรยาต่าง ๆ 

เพื่อธำารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

 ๒. การถา่ยทอด สบืสานทางวัฒนธรรมบญุกลางบา้น โดยการเรยีนรูจ้ากบรรพบุรษุ ครอบครวั ผูใ้หญ่

หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นงานทางวัฒนธรรมประเพณีที่สั่งสมไว้และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนำามาปฏิบัติ ถ่ายทอด อาจ

ออกมาในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 

 ๓. การปรับปรุงและเผยแพร่งานทางวัฒนธรรมบุญกลางบ้าน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย

สือ่ตา่ง ๆ  โดยเนน้การสง่เสรมิการทำากจิกรรมรว่มกันหรอือาจขอความรว่มมอืจากศิลปนิเพลงสรา้งสรรค์เนือ้เพลง

และร่วมร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 

 ๔. รัฐบาลต้องสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์อบรมให้ความรู้

เสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ฟื้นฟู เผยแพร่วัฒนธรรมบุญกลางบ้าน เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักการสืบทอดวัฒนธรรม

ต่อไป 
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จิตวิญญาณความเป็นพุทธของหมอมะม็วด

ในวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์

Buddhism’s Spirit of Mo Mamuat in Healthcare Culture 

of Thai-Khmer Ethnic Group in Surin Province, Thailand

ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช*

บทคัดย่อ

 กลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีจำานวนมากท่ีสุดในอีสานใต้คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ซึ่งมีความเข้มแข็งทาง

วัฒนธรรม หลายด้าน โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำาคัญที่โดดเด่นของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทยเขมรโดยมีการถ่ายทอดและรักษาให้คงอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรมี

พัฒนาการรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องผี แล้วผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธที่ตามเข้ามาใน

แตล่ะมติเิวลา ดว้ยความเชือ่ทีผ่สมผสานทำาให้พธิกีรรมโจลมะมว็ดซึง่มหีมอมะมว็ดทำาหนา้ทีเ่ปน็ส่ือกลางระหวา่ง

มนุษย์กับเทพหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อจุดมุ่งหมายในการบำาบัดรักษาผู้ป่วยนั้นจึงมีกิจกรรมที่หลากหลายขั้น

ตอนตามความเชือ่ตา่งๆดงักลา่ว ไมว่า่จะเปน็พธิกีารไหวค้ร ูการรา่ยรำาปดัวญิญาณช่ัวรา้ย การเรยีกขวญัผู้ปว่ยให้

กลบัคนืเขา้รา่งกาย และดว้ยจิตวิญญาณความเปน็พทุธทีมี่อยูใ่นตวัหมอมะมว็ดจงึมกีารนำาหลกัธรรมทางพระพทุธ

ศาสนาเข้ามาสอดแทรกในพิธีกรรม อันได้แก่ กตัญญูกตเวที บูชา ศีล ๕ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และไตรลักษณ์ เพื่อ

สอนสั่งศิษย์ให้ถือปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตและเพื่อให้สงบสุขของชุมชน 

คำาสำาคัญ: หมอมะม็วด, จิตวิญญาณ, วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร.

 

Abstract

 The largest ethnic groups in Southern Isan is Thai-Khmer ethnic group. It has strong 

culture, especially Jol-mamuat ritual, which is a dominant identity of the Thai-Khmer ethnic 

group. They inherited the ritual from the past to the present. Thai-Khmer ethnic group had its 

roots from spiritualism, then followed by and mixed with Hinduism and Buddhism. The unified 

beliefs makes Jol-mamuat ritual, that Mo Mamuat serves as intermediary between man and 

God or the supernatural for treating patients, has many activities or steps by such beliefs, such 

as Wai Khru, dance to exorcisef evil spirits, reassuring the patients by calling the “khwan” of 

patients back into their bodies, etc. Because the Mo Mamuat’s spirit of Buddhism, a number 

*มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
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of principles of Buddhist are included in the ritual, such as gratitude (Katanyu Katavedi), Puja, 

five precepts (Pancasilani), three meritorious deeds (Punna-kiriya-vatthu 3) and three marks 

of existence (Trilaksana), to teach disciples for their safe living and to keep the peace of the 

community.

Keywords: Mo Mamuat, spirit, healthcare culture, Thai-Khmer ethnic group

๑. บทนำา
 คำาวา่ กลุม่ชาตพินัธ์ุ โดยทัว่ไป หมายถึง กลุม่คนทีม่จีดุกำาเนดิของบรรพบุรุษร่วมกัน มขีนบธรรมเนยีม

ประเพณีเดียวกันและภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้สึกในเผ่าพันธุ์เดียวกัน สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ๑๕๖ อธิบายว่า 

กลุม่ชาตพินัธุ ์ภาษาองักฤษคอื ethnic groups หมายถงึ กลุม่คนทีม่บีรรพบรุษุ ภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม

ประเพณ ีหรอื แบบแผนการดำาเนนิชวีติรว่มกนั และมคีวามรูส้กึในเผา่พันธุเ์ดยีวกนั สอดรบักบั งามพศิ สตัยส์งวน 

(๒๕๔๕) ๑๕๗ ที่ให้ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า เป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมย่อยร่วมกัน คือ มีค่านิยม ความคิด 

อุดมการณ์ ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลักษณ์และวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ร่วมกัน

 ประเทศไทย เปน็ประเทศทีม่คีวามหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุ ์ไมว่า่ใดกต็าม แตส่ำาหรบัภาคอสีาน 

โดยเฉพาะอสีานใต ้กลุม่ชาตพินัธุท์ีม่มีากทีส่ดุคอื กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยเขมร รองมาคอืกลุม่ชาติพันธุไ์ทยลาว และกลุม่

ชาติพันธุ์กูย ซึ่งหากนับความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

มากที่สุด ไม่ว่าจะด้านความเชื่อ ด้านภาษา ด้านการแต่งกาย ด้านอาหารพื้นบ้าน ด้านประเพณี พิธีกรรม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ในพิธีกรรมโจลมะม็วด ถือเป็นความเชื่อ และพิธีกรรมที่เป็น

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในอีสานใต้ที่มีการถ่ายทอดและรักษาให้คงอยู่จากอดีตมาจนถึง

ปัจจุบัน 

๒. จักรวาลวิทยาและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
 แนวคิดจักรวาลทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรอธิบายมนุษย์และสรรพสิ่งทุกสิ่งในจักรวาลมีความ

เกี่ยวโยงและสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพ ร่างกาย และความเจ็บป่วยของมนุษย์ โดยมีความเชื่อที่มีการผสมผสาน

ระหวา่งความเชื่อที่สำาคัญอยู่ ๓ ระบบ ไดแ้ก ่ความเชื่อเรื่องผีอันเปน็ความเชื่อทอ้งถิน่ดั้งเดมิมาแต่อดีตกาลความ

เชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อทางศาสนาพุทธ 

 จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาเป็นโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของโลกและจักรวาลที่เช่ือม

โยงกับแนวคิดเรื่องกรรม สุคติ และทุคติ โดยพระพุทธเจ้าทรงได้อธิบายให้เห็นถึงความรู้เรื่องจักรวาลวิทยา ว่า

เปน็ความรู้ทีก่ลา่วถงึกำาเนดิของสิง่มชีีวติและลกัษณะตามธรรมชาตขิองสิง่มชีวีตินัน้ ๆ  เชน่ มนษุยแ์ละสตัว ์ขณะ

เดียวกับที่น้อย ผิวผัน ๑๕๘ ได้อธิบายถึง “ต้นปฐมกัปป์” ที่กล่าวถึงกำาเนิดของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายว่า 

๑๕๖ สุวิไล เปรมศรีรัตน์. โครงการวิจัยภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

 เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒, หน้า ๒๖๙.
๑๕๗ งามพิศ สัตย์สงวน. หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๕, หน้า ๓๔-๓๖. 
๑๕๘ น้อย ผิวผัน. หนังสือปฐมกัปป์. กรุงเทพฯ: คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕, หน้า ๕๑-๕๒. 
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“... กอ่นทีส่ตัวโ์ลกทัง้หลายจะเกดิขึน้มาในตน้ปฐมกปัปก์อ่น ๆ  ซ่ึงไมม่แีมม้นษุย ์

และสัตว์เดียรัจฉานใด ๆ  เลย ตลอดจนเทวดา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ไม่มี มีแต่

ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้าเล็ก ๆ เท่านั้น ต่อมาเมื่อต้นไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวเน่าเหม็นอยู่ใน ดิน 

จึงกลายเป็นหนอน และสัตว์เล็ก ๆ ขึ้นมา เช่น แมลงหวี่ มด ปลวก เป็นต้น ครั้น นาน

มาสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดเป็นไข่ แล้วแตกออกมาเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นมาอีก เช่น นก งู ปลา 

เต่า จระเข้ ครั้นนานมาจึงเกิดในครรภ์ คลอดออกมาเป็นสัตว์ตัวใหญ่ เช่น ลิง ค่าง ช้าง 

ม้า วัว ควาย แต่ไม่มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ จนหลายร้อยหลายพันชาติจึงกลายเป็น 

สัตว์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ มีจิตวิญญาณ มีความรู้สึกนึกคิดขึ้น ...”

 นอกจากน้ันยังได้กล่าวถึงปฐมกัปป์ว่า ความรู้เร่ืองจักรวาลวิทยาที่พระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้ได้ด้วย

ทิพยจักษุญาณ คือ เรื่องภูมิต่าง ๆ มีการพรรณนาสภาพอันน่าสะพรึงกลัวในทุคติภูมิหรืออบายภูมิ และมีการ

พรรณนาสภาพอันน่ารื่นรมย์ในสุคติภูมิ ประเภทของภูมิที่ว่าด้วย นรก สวรรค์ มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ 

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่มที่ ๘ ๑๕๙ ที่กล่าวว่า “ปู่สังไกยสาย่าสังไกยสี” ที่เป็นมนุษย์

คูแ่รกเกดิจากการรวมตวัของขนัธุห้์าเปน็รา่งกายมนษุย ์เปน็ผูส้รา้งสรรพสิง่ในโลก ไมว่า่จะเปน็สตัวก็์ด ีพนัธุพ์ชืก็

ด ีปัน้เปน็รปูอะไรกไ็ดอ้ยา่งนัน้เกดิขึน้ ตอ่มาทัง้สองจงึตกลงปลงใจอยูด่ว้ยกนัเพือ่สรา้งมนษุยช์ายหญงิเกดิขึน้ตาม

มา ครั้นสร้างมนุษย์แล้ว จึงสร้างพระสุเมรุให้เป็นแกนกลางของจักรวาล หลังจากนั้นก็ให้พระอาทิตย์พระจันทร์

ส่องแสงและเดินรอบจักรวาล เกิดเป็น ๑๒ ราศี และ ๓ ฤดู ปู่สังไกยสาย่าสังไกยสีได้สั่งสอนให้มนุษย์โลกตั้งตน

อยูใ่นศลี สรา้งกศุลบำาเพญ็ทาน เพือ่จะไดเ้กดิในสวรรค ์หากใครอยากไปเกิดในนรกอเวจกีใ็หส้รา้งเวรสรา้งกรรม 

 ส่วนความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านนั้น เกี่ยวกับผีโดยอธิบายว่ารอบ ๆ ตัวมนุษย์และธรรมชาติมีผีอยู่ 

ผีมีทั้งผีดีและผีร้าย โดยผีดีจะทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง แต่จะลงโทษมนุษย์ได้หากว่ามนุษย์ทำาให้ผีไม่พอใจ เช่น 

เดียวกับผีร้ายท่ีทำาร้ายมนุษย์ได้ รวมถึงการผสมผสานความเชื่อของศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ที่มีรูปเคารพของ

เทพเจ้า และรูปเคารพต่างๆ ตามเทวสถานต่างๆ ที่ปรากฏในพื้นที่อีสานใต้ ซึ่งเป็นความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ 

ซึ่งมีการประกอบพิธีกรรม เซ่นสรวงบูชา

 จากจกัรวาลทศันใ์นการมองร่างกายและมองโลกอยูภ่ายใตค้วามเชือ่ทางศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ ์

และความเชื่อเรื่องผี พราหมณ์ และพุทธ ๑๖๐

 ทำาให้ชาวบ้านอธิบายว่าร่างกายประกอบไปด้วย ๒ ส่วนคือ ตัวร่างกาย และจิตใจหรือขวัญ และ

ร่างกายมีอำานาจเหนือธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อความการอธิบายสมดุลของสุขภาพและสาเหตุการเกิดโรค รวมทั้ง

ข้อห้ามต่าง ๆ 

 ความเช่ือเก่ียวกับจักรวาลวิทยาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีการพัฒนารากฐานมาจากความเชื่อ

เรื่องผี ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรที่อาศัยอยู่

ในเขตปา่ดงทีเ่ปน็พืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณม์ากดว้ยทรพัยก์รปา่ การอาศยัอยูใ่นปา่ดงทีแ่วดลอ้มดว้ยปา่เขาลำาเนาไพร

๑๕๙ สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่มที่ ๘. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒. 

 หน้า ๒๖๙๗-๒๖๙๘.
๑๖๐ ฉลาดชาย รมิตานนท์, ผีเจ้านาย, (กรุงเทพฯ: พายัพ ออฟเซท พรินท์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๔๒.
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พร้อมด้วยสิงสาลาสัตว์น้อยใหญ่ และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เช่น เจ้าป่าเจ้าเขา นางไม้ ผีเจ้าที่ และอื่นๆ และเชื่อ

ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ทั่วทุกมุมโลกดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรจึงให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่ามี

อิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ ๑๖๑ หากผีโกรธอาจทำาให้ได้รับเภทภัยอันตราย ความเชื่อเหล่านี้เป็นเหตุให้กลุ่มชาติพันธุ์

ไทยเขมรจึงศึกษาเล่าเรียนวิชาคาถาเวทย์มนต์ มีของขลังต่างๆ รักษา เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิต และ

มองผก็ีเสมอืนคน มคีวามหวิ ความอยาก จงึมกีารประกอบพธีิกรรมบวงสรวงผแีละส่ิงเหนอืธรรมชาตเิปน็ประจำา

ทุกปี 

 ความเชื่อเก่ียวกับจักรวาลวิทยาดังกล่าว ทำาให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์

ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนร่างกายและส่วนจิตใจ ในส่วนของจิตใจหรือขวัญ ซึ่งทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์

กัน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรส่วนใหญ่เชื่อว่ามีขวัญ ๑๙ ขวัญ อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ขวัญสำาคัญที่สุด

อยู่บนกระหม่อม เรียกว่า “ขวัญหัว” อีกทั้งมีความเชื่อว่าร่างกายมี “กรูกำาเนิด” ซึ่งเป็นเทพที่ติดตัวมากับมนุษย์

ตั้งแต่แรกเกิดโดยประทับอยู่บนศีรษะ ร่างกายจึงมิได้มีเพียงมนุษย์เป็นเจ้าของ แต่ร่างกายยังเป็นพื้นที่ยืนหรือที่

ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มนุษย์จำาเป็นต้นให้ความเคารพยำาเกรง ความเชื่อดังกล่าวจึงทำาให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมี

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศีรษะค่อนข้างเคร่งครัด จะรักษาและถนอมศีรษะยิ่งชีพ เช่ือว่าหากโดนจับเล่นศีรษะอาจจะ

ทำาใหเ้จบ็ปว่ย และมอีาการปวดศรีษะอยา่งรนุแรงได ้กลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเขมรจงึใหค้วามสำาคญักับศรีษะและขวญั

เป็นอย่างมาก อีกทั้งเชื่อว่าหากขวัญหายออกจากร่าง จะทำาให้เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตได้

 นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรยังมีความเชื่อเรื่องคุณไสย ที่เรียกกันว่า อำาเปอ รวมถึงยาสั่ง ความ

เชื่อดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรแต่ละคนมีของรักษาประจำาตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง คาถา

อาคม หรือเข้าไปเป็นบริวารของหมอมะม็วดซ่ึงเช่ือว่าเป็นเสมือนตัวแทนของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ที่จะสามารถปกป้อง

รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตตนได้ อีกทั้งในกรณีที่มีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาให้หายได้ จะขอเข้า

มารบับรกิารบำาบดัโรคจากหมอมะมว็ด ดว้ยพธิกีรรมตา่งๆ ตามกระบวนการบำาบดัรกัษาทีแ่กต้ามสาเหตุของการ

เจบ็ปว่ย ไมว่า่จะเปน็การถอดถอนคณุไสย การสะเดาะเคราะห ์การเรยีกขวญั หรอือืน่ๆ การสะเดาะเคราะห ์การ

ถอดถอนคณุไสย แตด่ว้ยความเปน็ชาวพทุธของหมอมะมว็ด ซ่ึงเปน็ผูน้ำาทางด้านความเช่ือเร่ืองบุญ กรรมในชาตน้ีิ

ชาตหินา้ และชวีติหลงัความตาย ตามคำาสอนทางหลกัพระพทุธศาสนา ในพธิกีรรมโจลมะมว็ด หมอมะมว็ดจงึนำา

คำาสอนในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอดแทรกอธิบายให้ผู้ป่วย และผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตนเพื่อการสะสม

คุณความดีเพื่อผลที่ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า รวมถึงสอนให้ฝึกจิตให้สงบ

๓. ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บป่วยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
 กลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเขมรเชือ่วา่การเกดิการเจบ็ปว่ยเกดิจากหลายสาเหต ุซึง่สาเหตใุหญ ่ๆ  ม ี๒ ประการ

คือ การเจ็บป่วยจากธรรมชาติและจากสิ่งเหนือธรรมชาติ การเจ็บป่วยจากธรรมชาติ ได้แก่ การเจ็บป่วยตาม

อายุขัย การเจ็บป่วยจากเลือดลม การเจ็บป่วยจากความเครียด จากการพักผ่อนได้น้อย จากการได้รับเช้ือโรค 

เป็นต้น สำาหรับการเจ็บป่วยจากสิ่งเหนือธรรมชาติมีสาเหตุมาจาก ๓ ประการใหญ่ ๆ คือ ๑. การกระทำาของผี 

ซึ่งมีทั้งผีดีและผีไม่ดี ผีไม่ดี ได้แก่ ผีปอบ ผีพราย ผีสัมภเวสี ที่มากระทำา ส่วนผีดีหรือที่กลุ่มชาติพันธุ์เรียกว่า เทพ 

๑๖๑ อัจฉรา ภาณุรัตน์. พิธีโจลมะม็วต: การรักษาโรคด้วยจิตวิญญาณของชาวไทยเขมร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

 ความเชื่อไทย – เขมร, ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๔๕ -๔๘.
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ซึ่งมักให้คุณ แต่จะกระทำาต่อเมื่อบุคคลนั้นกระทำาผิดจารีตประเพณี กระทำาผิดต่อข้อห้ามของสังคม ๒. เกิดจาก

ขวัญออกจากร่างกาย เช่น ขณะหลับแล้วขวัญออกไปเที่ยวแล้วไม่กลับมา หรือขวัญหายจากการเสียใจ จากการ

ตกใจ ๓. เกิดจากถูกของเข้า หรือเรียกว่า อำาเปอ หรือ คุณไสย เช่น การใช้เวทมนต์คาถาเสกของมาทำาร้าย จาก

การโกรธเคอืงกนัทำาพธิกีรรมบางอยา่งเพือ่ใหฝ้า่ยตรงกนัขา้มเกดิการเจบ็ปว่ยขึน้ หรอือาจเพยีงเพือ่การลองของ 

คนที่ถูกของนั้นจะเจ็บป่วยมีอาการคล้ายคนบ้า หรือการถูกยาสั่ง จนทำาให้บุคคลที่โดนนั้นเสียชีวิต 

 ในกรณีที่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากการกระทำาของผี หมอมะม็วดจะทำาหน้าที่อ้อนวอน ขอขมาต่อผี

นั้นๆ ให้ยกโทษให้ผู้ป่วย หากเป็นการเจ็บป่วยจากคุณไสย หมอมะม็วดจะทำาพิธีถอดถอนคุณไสยออกด้วยไข่ไก่ 

โดยก่อนสิ้นสุดพิธีหมอมะม็วดจะสอดแทรกคำาสอนแก่ศิษย์ด้วยคำาสอนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา

๔. วาทกรรม “สุขภาพ” สากลกับของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
 นักวิชาการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตตั้งแต่ฮิปโปเครติส (Hippocrates) พาราเซลลัส (Para-

celsus) รูดอล์ป เวอร์ชาว (Rudolf Virchow) และกระทั่ง ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) มองว่า “สุขภาพ

และการเจบ็ปว่ยเกีย่วขอ้งและเปน็สว่นหนึง่ของวถิกีารดำารงชพีของมนษุย”์ ดงันัน้ในการศกึษาเกีย่วกบัการดแูล

สขุภาพของแตล่ะกลุม่ชาติพนัธุ ์จำาเปน็ต้องทำาความเขา้ใจนยิามความหมายเกีย่วกับ “สขุภาพ” การเจบ็ปว่ย” ของ

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร เพื่อให้เข้าใจในวิถีคิดเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ การให้คำาจำากัดความ “สุขภาพ” 

และ “การเจ็บป่วย” นั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อกำาหนดแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น แต่คำาจำากัดความนี้มี

ความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเอง และการตัดสินใจในการรับบริการบำาบัดรักษาจากแหล่งบริการต่างๆ 

เช่นเดียวกับแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีพัฒนาการมาจนถึงแนวคิดที่สำาคัญนัก

มานษุยวทิยาการแพทยท์ีส่ำาคญัคนหนึง่ คอื อาเธอร์ คลายนแ์มน (Arthur Kleinman) ทีเ่นน้ถึงวธิกีารศึกษาแบบ

เชงิชาตพินัธุว์รรณา (ethnographic approach) หรอืกระบวนการศกึษาทีเ่ขาเรยีกวา่ medical ethnography 

นัน่กค็อื วธิกีารศกึษาเพือ่ใหเ้ข้าใจวา่ผูอ้ยูใ่นสงัคมหรอืชมุชนทีเ่ราศกึษานัน้คิดอยา่งไรเกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ ตัง้แต่

เรื่องความเชื่อเก่ียวกับความเจ็บป่วย การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการที่จะตอบสนองต่อความเจ็บป่วยตลอดจนการ

คาดหวังและประเมินเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ได้รับ

 คำาว่า “สุขภาพ” ภาษาอังกฤษมาจากคำาว่า “Health” ซึ่งมีความหมายในทางบวก หมายถึง 

 “สุขภาพดี” สำาหรับภาษาไทยคำาว่า“สุขภาพ” มาจากคำาว่า สุข กับ ภาวะ หมายถึง ภาวะที่เป็นสุข 

หรือ well – being นั่นเอง ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้นิยามไว้ในวรรคแรกของกฎบัตรว่า สุขภาพคือ 

สภาพความเปน็อยูท่ีดี่ทัง้ทางรา่งกาย จติใจและทางสงัคมอยา่งพรอ้มมลู มใิชแ่ตเ่พยีงการปราศจากโรค ปราศจาก

ทุพพลภาพเท่านั้น แต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่นและดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความ

สมดลุอยา่งมคีวามสขุสามารถทีจ่ะเปน็มติรและคบค้าสมาคม มคีวามสัมพนัธก์บัคนอืน่ในทางทีด่ไีด ้นัน่กคื็อ การ

มีสุขภาพสังคมที่ดีตามมา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก จึงเพิ่มคำาว่า spiritual 

well – being หรือสุขภาพทางจิตวิญญาณเข้าไป ซึ่งคำาว่า จิตวิญญาณ นี้ Schultz and Videbeck กล่าวไว้

วา่ หมายถงึปฏบิตักิารของความเป็นมนษุยใ์นดา้นศลีธรรมและจรยิธรรม เปน็สญัลกัษณข์องพฤตกิรรมทีด่คีวาม

เชือ่ในคณุคา่ ความรกั ความยำาเกรงหรอืการบชูา ซึง่เปน็ปรชัญาแหง่ชวีติของบคุคล เปน็แหลง่ของความเขม้แขง็ 

การคำ้าจุน ความมั่นคง เป็นการเจริญสติ เจริญสมาธิ จิตวิญญาณที่สูงก่อเกิดความสุขอันประณีต ดื่มดำ่า ท่วมท้น 

๒๔๕
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สุขทั่วทุกอณูของร่างกาย คล้ายสุขทิพย์ สุขที่ยากแก่การอธิบายนี้เรียกว่า ความสุขทางจิตวิญญาณ (spiritual 

happiness) หรือ สุขภาพทางจิตวิญญาณ นั่นเอง

 อาจกล่าวได้ว่าคำาว่า “สุขภาพ” ในความหมายขององค์การอนามัยโลกนั้น สุขภาพถูกนิยามในความ

หมายสุขภาวะ (well-being) เป็นเรื่องราวของชีวิตที่ดำาเนินไปตามปกติธรรมดา เป็นสภาวะแห่งความสมบูรณ์

ของรา่งกายและจติใจ สงัคม และจติวญิญาณ สขุภาพตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบเหลา่นีอ้ยา่งสอดประสาน

กัน แต่ในความเป็นจริงความหมายของสุขภาพเป็นเพียงวาทกรรม ในการสร้างความหมายเพื่อสร้างความชอบ

ธรรมให้กับตนเอง แต่ในปรากฏการณ์ทางปฏิบัติการแพทย์แผนปัจจุบันให้ความสำาคัญกับการบำาบัดรักษาทาง

กาย ตามแนวทางของทฤษฎีเชื้อโรค ด้วยการหาสาเหตุที่มาของโรค เพื่อการวินิจฉัยโรค นั่นก็คือการเน้นรักษา

โรคมากกว่าการรักษาคนมาโดยตลอด

 สำาหรับคำานิยาม “สขุภาพ” ของกลุม่ชาตพินัธุน์ัน้ ปเิอรเ์รต ์(Pierret) นกัสังคมวทิยา ไดเ้ขียนบทความ 

Construcing discourses about health and their social determinant ๑๖๒ ที่ได้จากวิจัยเชิงสำารวจเพื่อ

ทำาความเข้าใจความหมายของสุขภาพในทัศนะของกลุ่มชาติพันธ์ุว่า การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพ

ต้องใช้ทัศนะหรือมิติมุมมองที่กว้าง สุขภาพเป็นเรื่องสุขภาวะในชีวิตประจำาวัน ที่ประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์

กบัคนอืน่ๆในสงัคมหรอืกลุม่เดยีวกนัได ้หรอือีกนยัหนึง่กลา่วได้วา่ สขุภาพเปน็เรือ่งของโครงสรา้งสงัคมใหญ ่ทีม่ี

ลกัษณะเปน็เหตกุารณท์างสังคมทีม่คีวามซบัซอ้น เชือ่มโยงสมัพนัธกั์นทกุดา้นและแปรผนัไปในทกุมติ ิมกีารเลือ่น

ไหล หรอืปรบัเปลีย่นตามบรบิทดา้นสถานที ่เวลา และเงือ่นไขทางสงัคม-วฒันธรรม เศรษฐกจิการเมอืง เชน่เดยีว

กับการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรมีมิติของเวลาในการพัฒนาความเชื่อจากอดีตมาจนปัจจุบันจนมี

การผสมผสานความเชื่อและพิธีกรรมที่ประกอบด้วยผี พราหมณ์ และพุทธศาสนา 

 ดังนั้น คำาว่า สุขภาพ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร จึงเป็นสุขภาพดีของแต่ละบุคคลที่ผูกพันและเชื่อม

โยงกับวิถีการดำาเนินชีวิตในครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแยกกันไม่ออก สุขภาพจึงเป็นบูรณา

การที่สำาคัญส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตท่ีมีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดในเรื่องดุลยภาพ ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงของ

องค์ประกอบทั้งหมด สมดุลของสุขภาพเกิดขึ้นเมื่อ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์ต่อกัน

๕. หมอมะม็วด
 เป็นทีย่อมรบักนัของนกัมานษุยวทิยาการแพทยใ์นขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็ปรากฏการณส์งัคมทัว่โลกวา่ ใน

สงัคมหนึง่ๆ จะมรีะบบการแพทยม์ากกวา่หน่ึงระบบดำารงอยูเ่สมอ ไม่วา่สงัคมนัน้จะเปน็สงัคมสมยัใหมท่ีม่คีวาม

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือจะเป็นสังคมดั้งเดิมที่ห่างไกลจากความทันสมัยก็ตาม ๑๖๓ ที่

เป็นเช่นนี้เพราะโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีระบบการแพทย์ใดท่ีจะมีความสมบรูณ์แบบในตัวของมันเองในการที่

จะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดจากความเจ็บป่วยได้อย่างบริบรูณ์ในทุกมิติอย่างเหมาะสมกับความแตกต่างหลาก

หลายของผู้คนที่มีอยู่ในสังคมได้ การแพทย์พหุลักษณ์จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วโลก

๑๖๒ ฉลาดชาย รมิตานนท์. ผีเจ้านาย. เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๕.
๑๖๓ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. คนมองคนบนความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพบนสำารวจแนวคิดทางมานุษยวิทยาการ 

 แพทย์. เอกสารประกอบการประชุมประจำาปีทางมานุษยวิทยา เรื่อง คนมองคน นานาชีวิตในกระแสความเปลี่ยนแปลง 

 วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 แนวคดิการแพทยพ์หลุกัษณ ์ของ Kleinman ๑๖๔ เปน็แนวคดิหลกั ระบบการแพทยพ์หุลกัษณ ์(Plu-

ralistic medical system) หรือ (medical pluralism) หรือพหุนิยมทางการแพทย์ หมายถึง ความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมสุขภาพที่ดำารงอยู่ในสังคมหนึ่งๆ นั้น โดย Kleinman ๑๖๕ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน อธิบายไว้

ว่า ระบบวัฒนธรรมหนึ่งๆของสังคม ซึ่งประกอบด้วยระบบต่าง ๆ  ๓ ระบบย่อยด้วยกัน ได้แก่ ๑. ระบบการดูแล

สุขภาพของสามัญชน (Popular Health Sector) อันเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุด ๒. ระบบการดูแลสุขภาพแบบตะวัน

ตก (Professional Health Sector) และ ๓. ระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน (Traditional Sector of care) 

ภายในระบบการดูแลสุขภาพของสามัญชนนี้ประกอบด้วยบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  ๔ ระดับ คือ ๑. ผู้ป่วย ๒. 

ครอบครัวผู้ป่วย ๓. เครือข่ายทางสังคมของผู้ป่วย (social network) ได้แก่ ญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูงในที่ทำางาน 

๔. ชุมชน เช่น ผู้นำาชุมชน ซึ่งสองประเภทหลังเป็นการดูแลสุขภาพแบพื้นบ้าน ที่เป็นวัฒนธรรมภายในสังคมแต่

ดั้งเดิม เป็นการแพทย์แบบชาวบ้าน (popular) ที่ไม่มีลักษณะวิชาการชั้นสูง ดังเช่นการแพทย์แบบวิชาชีพหรือ

การแพทย์แบบตะวนัตก ซึ่ง Kleiman อธบิายวา่ ระบบการแพทย์ทั้งสามนีด้ำารงอยู่รว่มกันอยา่งผสมผสานลงตัว

ในแต่ละสังคม

 ในวฒันธรรมการดแูลสขุภาพของกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเขมรก็เชน่เดยีวกนั ระบบการแพทยแ์ตล่ะชมุชน

หรือสังคมที่มีด้วยกันอย่างน้อย ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ภูมิปัญญาใน

การดแูลสขุภาพทีถ่า่ยทอดกนัอยู่ในระบบครอบครวัและเครอืญาต ิโดยเมือ่มกีารเจบ็ปว่ย พอ่แม ่ปู่ยา่ตายาย จะ

นำาสมนุไพรมาทำาการบำาบดัรกัษากนัในเครอืญาติของตน แตห่ากเกนิความสามารถจะไปขอรบัรกิารจากหมอพืน้

บ้าน แต่หากประเมินว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคของโรงพยาบาลก็จะไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 

 โดยทั่วไปหมอพื้นบ้านสามารถจำาแนกประเภทได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มหมอรักษาทางกายบำาบัด

เป็นการรักษาที่ให้ความสำาคัญกับการรักษาร่างกายโดยตรง ได้แก่ หมอนวด หมอจับเส้น หมอกระดูก หมอฮาก

ไม้ อีกกลุ่มคือหมอรักษาทางจิตบำาบัด ที่มักมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาของสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ หมอพื้นบ้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงบำาบัดรักษาด้วยพิธีกรรม ซึ่งก็คือหมอมะม็วด ที่ให้การบำาบัดรักษา

ผูป้ว่ยดว้ยการหาสาเหตขุองการเจบ็ปว่ย และทำาพธิโีจลมะมว็ดแกไ้ขตามสาเหตขุองการเจบ็ปว่ย และทา้ยสดุจะ

เรียกขวัญกลับสู่ร่างกาย อีกทั้งทำาพิธี “เลียก” เพื่อดูดถอดถอนพิษที่ถูกกระทำาจากอำานาจมืดที่มองไม่เห็นออก

จากร่างกายในกรณีที่โดนคุณไสย ด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งและยังมีปรากฏการณ์การเจ็บป่วยที่เชื่อว่าเกิดจากสิ่ง

เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำา ส่งผลให้มอมะม็วดยังคงได้รับความนิยมจากชาวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรใน

อีสานใต้ในการเข้ารับการบำาบัดรักษาอย่างเนืองแน่น

๖. พิธีกรรมโจลมะม็วด
  พิธีกรรมโจลมะม็วด เป็นพิธีกรรมของหมอมะม็วดกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในอีสานใต้ ซึ่งคำาว่า“โจล” 

หมายถึง การเข้าทรง “มะม็วด” หมายถึง ตัวบุคคลที่สามารถสื่อกับวิญญาณต่าง ๆ  ให้มาประทับทรงได้ สำาหรับ

กรูมะม็วด เป็นเทพที่มาสถิตกับคน สามารถทำาให้บุคคลนั้นเข้าทรง พูดคุยกับเทพองค์อื่น ๆ จนสามารถทราบ

สาเหตุของการเจ็บป่วยและการประกอบพิธีกรรมแก้ไขสาเหตุของการเจ็บป่วย 

๑๖๔ Kleinman, Arthur. Patient and Healer in the Context of Culture. Berkeley: University of Califonia 

 Press, 1980.
๑๖๕ อ้างแล้ว.
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 จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีหมอมะม็วดอาศัยอยู่ทั่วไปในชุมชน โดยมี

ผู้ป่วยจากหมู่บ้านเดียวกันและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในอีสานใต้มารับบริการไม่ขาดสาย เป็นเสมือน

เครอืข่ายทางสงัคมของหมอมะมว็ดทีม่คีรอบคลมุอยูเ่กอืบทุกพืน้ทีใ่นอสีานใต ้ผู้ปว่ยท่ีมารบับรกิารรกัษาจากหมอ

มะมว็ด ประมาณรอ้ยละ ๙๐ สว่นใหญเ่คยไปรบับรกิารจากระบบการแพทยแ์ผนปจัจบุนัมากอ่น แตร่กัษาไมห่าย 

ส่วนใหญ่มักหาสาเหตุไม่ได้และมีอาการแปลกไปกว่าโรคปกติทั่วไป คล้ายลักษณะเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่

มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถควบคุมอาการได้ เช่น มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง รับประทานยาตัวใดก็ไม่หายอยู่ 

เอกซเรย์หรือ CT Scan ก็ไม่พบความผิดปกติในสมอง หรืออยู่ๆ ก็มีอาการซึมเศร้า เพ้อเจ้อ พูดไม่รู้เรื่องอย่าง

ฉับพลัน บางรายก็ยืนไม่ได้ เดินไม่ได้ นอนติดเตียงอย่างกะทันหันโดยไม่มีสาเหตุ เป็นต้น 

 พิธีกรรมมะม็วดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร คือการประกอบพิธีกรรมบูชาเคารพกราบไหว้ส่ิงเหนือ

ธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ นางฟ้า เทพ เทวดา หรืออื่นๆ เป็นการบูชาตามแบบแผนที่ได้รับการ

ถ่ายทอดต่อกันมา จากความเชื่อที่มีการผสมผสานระหว่างผี พราหมณ์ พุทธ ทำาให้พิธีกรรมจึงมีการผสมผสาน

หลายกิจกรรม ได้แก่ การไหว้ครู เพื่อบูชาบรรพบุรุษ การรำาถวาย การเซ่นไหว้ การขอขมา และการบำาบัดรักษา

ผู้ป่วยโดยผ่านพิธีกรรม โดยผ่านดนตรี เครื่องหอม เพลง ดนตรี การขับกล่อม และบทสวด เป็นต้น 

  การประกอบพธิกีรรมโจลมะมว็ด เพือ่ใหท้ราบถงึสาเหตกุารเกดิโรคและแนวทางในการบำาบดัรกัษา 

ในกรณีท่ีเกิดจากคุณไสยหรือโดนของ หมอมะม็วดจะนำาไข่ไก่มาเสกคลึงกับตัวผู้ป่วยจากบนลงล่าง เรียกว่า “เลียก”

เปน็การดดูสิง่เลวรา้ยใหอ้อกจากรา่งกายไปอยูใ่นไข ่สว่นขัน้ตอนสดุทา้ยของพธิกีรรม หมอมะมว็ดจะทำาพธิเีรียก

ขวัญ ชาวบ้านเรียกว่า เฮาปลึง เป็นการทำาพิธีเพื่อเรียก ให้ขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวผู้ป่วย กลุ่มชาติพันธุ์ไทย

เขมรมีความเชื่อว่า ขวัญของคนมีลักษณะเหมือนดวงแก้ว ลักษณะกลมโตเท่ากำามือของผู้ป่วย ขณะทำาพิธีหมอ

มะมว็ดจะครำา่ครวญขอใหข้วญักลบัมา ผูร้ว่มพธิตีา่งกจ็ะพากันรอ้งเรยีกหาแกว้หรอืขวญัช่วยหมอมะมว็ดใหข้วญั

ผูป้ว่ยกลบัเขา้สูร่า่งผูป้ว่ย ซึง่จะใชเ้วลานานมากในการประกอบพธิแีต่ละครัง้ สว่นใหญพ่ธิจีะเริม่ประมาณหนึง่ทุม่

จนถึงตีหนึ่งตีสอง บางรายถึงรุ่งสว่าง

 สามารถสรุปขั้นตอนในพิธีกรรมมะม็วด ดังนี้ หมอมะม็วดประกอบพิธีไหว้ครู ต่อมาประทับทรงร่าง 

หมอมะม็วดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างของผู้ป่วย โดยใช้ดาบฟันส่ิงชั่วร้าย เมื่อส่ิงชั่วร้ายออกจากร่างผู้ป่วย 

หมอมะม็วดทำาพิธีปลอบขวัญ แล้วเรียกขวัญ ผูกแขน และเสี่ยงทาย โดยในช่วงผูกแขนนี้หมอมะม็วดจะนำาหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวสอนสั่งศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธีอย่างใกล้ ต่อจากนั้นหมอมะม็วดหมุนขันแล้วออก

จากร่างไปเป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งพิธีโจลมะม็วดใช้เวลาประกอบพิธีมากส่วนใหญ่เริ่มช่วงเย็นจนคำ่า บางพิธีจนถึงเช้า

  อาจกล่าวได้ว่าพิธีโจลมะม็วดเป็นพิธีกรรมท่ีแฝงไว้ด้วยกุศโลบายในการดึงสมาชิกครอบครัว เครือ

ญาติ และเพื่อนบ้านในชุมชนมามีส่วนร่วมในการบำาบัดรักษาผู้ป่วย เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ไม่เพียง

ให้ความสำาคัญเฉพาะร่างกาย แต่รวมถึงความสำาคัญของจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณด้วย ในด้านจิตใจคือกำาลัง

ใจท่ีไดจ้ากสมาชกิครอบครวั เครอืญาต ิและเพือ่นบ้านในชมุชนทีม่ารว่มใหก้ำาลงัใจ มาร่วมแรงจดัพธิกีรรม นำาเงนิ

ทองของเครือ่งใชม้ารว่มบริจาคชว่ยเหลอืประดจุคนในครอบครวัเดยีวกนั ช่วยเหลือตัง้แตก่ารจดัสถานที ่ค่าหมอ

มะมว็ดทำาพธิ ีค่าวงดนตรกัีนตรมึ เครือ่งไหวค้รดูนตร ีอาหารเลีย้งนกัดนตร ีอปุกรณเ์ครือ่งประกอบพธิกีรรม เชน่ 

บายศรี เครื่องอาหารคาวหวาน ค่าอาหารเลี้ยงแขกเหรื่อทั้งสมาชิกของครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบ้านในชุมชน

ทีม่ารว่มงาน คา่ใชจ้า่ยในการจดัพธิแีตล่ะครัง้เปน็พนัหรอืเปน็หมืน่ ดงันัน้จงึเปน็วฒันธรรมอยา่งหนึง่ทีก่ำาหนดขึน้

อยา่งไมเ่ปน็ทางในชมุชน เปน็การดแูลสขุภาพคนในชมุชนดว้ยจติใจท่ีบรสิทุธิ ์ดว้ยจติวญิญาณของการใหแ้ละเอือ้
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อาทร และท่ีสำาคัญคอืการรว่มแรงร่วมใจโดยเครอืขา่ยทางสงัคม เมือ่มกีารจัดพธิกีรรมโจลมะมว็ด แตล่ะครวัเรอืน

จะไป “เล่น” ด้วย คำาว่า “เล่น” นี้ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรอธิบายว่าคือการนำาข้าวของเครื่องใช้เงินทองไปช่วย

บ้านที่จัดพิธีกรรม หากใครไปไม่ได้ก็ฝากคนอื่นไปให้ โดยมีความเชื่อว่าหากไม่ไปร่วมช่วยกัน อาจทำาให้สมาชิก

ในครอบครัวจะได้รับเคราะห์กรรมหรือภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งหากมีภัยใดเกิดขึ้นชาวบ้านจะกล่าวสมนำ้าหน้า ซำ้า

เติมว่า “นี่แหละเป็นเพราะมันไม่ไปเล่นช่วยคนอื่นเค้า” 

 จะเห็นไดว้า่ความเจบ็ปว่ยกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยเขมร มใิชเ่ปน็เรือ่งเฉพาะบุคคล แตเ่ปน็เรือ่งของสมาชกิ

ในครอบครัว เครือญาติ และ เครือข่ายทางสังคม ถือเป็นวัฒนธรรมการบำาบัดรักษาแบบพื้นบ้านที่ร้อยรัดเรียง

กันเป็นเสมือนห่วงโซ่สายใยแห่งความผูกพันในชุมชนหรือสังคมน้ันๆ สอดรับกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่

นิยม (Structure and Functionalism) ของ Radcliffe-Brown ๑๖๖ และ Bronislow Malinowski ๑๖๗ ที่ว่า 

ภายในสงัคมจะมกีารทำาหนา้ท่ีตา่งๆ อยา่งเปน็ระบบเพ่ือการดำารงอยูข่องแตล่ะสงัคม โดยสว่นยอ่ยตา่ง ๆ  ภายใน

สังคมจะปฏิบัติงานทำาหน้าที่ที่ต่อเนื่องประสานสัมพันธ์กัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการพื้น

ฐานของมนุษย์ เพื่อมุ่งไปสู่ความหมายที่แท้จริงของความอยู่รอดจากการเจ็บป่วย

๗. วิถีปฏิบัติของหมอมะม็วด
 กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรเช่ือว่าหมอมะม็วดคือตัวแทนของเทพที่ถือเป็นของสูง และเป็นผู้นำาทางคุณ

ความดี หมอมะม็วดจึงมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามหรือตอมที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำาหรับตนเองด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติในศีลห้าอย่างเคร่งครัด ๒. ขึ้นขันธุ์ ๕ ขันธุ์ ๘ ในทุกวันพระ ๑๕ คำ่า วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา 

โดยการกราบไหว้บอกกล่าวครูบาอาจารย์ ครูรักษาของตน ๓.ไม่ประกอบพิธีกรรมในวัน ๑๕ คำ่า คือ วันพระ ทั้ง

ข้างขึ้นและข้างแรม อีกทั้งไม่ทำาพิธีกรรมในบ้านที่มีงานศพ “ถือตัวไม่ได้ก็มองไม่เห็น ถ้าเราทำาผิด ไม่ทำาตามข้อ

ห้าม ครูก็จะไม่อยู่กับเรา” นางสามารถกล่าว ๔.ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณ โดยเฉพาะ

เนื้อควาย หนังควาย อีกทั้งเชื่อว่าเป็นการป้องกันการถูกคุณไสยเข้าตัว นางสามารถอธิบายว่า “ต้องระวังหนัง

ควายเสกเข้าท้อง กินเนื้อควายไปจะโดนของเขาได้ เพราะเป็นพวกเดียวกับหนังควาย หากกินเหมือนมีเนื้อชนิด

ของมันอยู่ในตัวเรา จะทำาเสกหนังควายเข้าตัวเราได้ง่าย” ๕. ไม่ลอดราวตากผ้า ราวบันได หรือ ไม้คำ้าต่างๆ เช่น 

ไม้คำ้าต้นไม้ ไม้คำ้าสายไฟ ไม้คำ้าบ้าน หากฝ่าฝืนจะทำาให้ตนเองปวดหัว หรือ อาจผิดครูได้ ถ้าผิดจำาต้องตั้งขันธ์ ๕ 

ขันธ์ ๘ ธูปเทียน ขอขมาบูชา โดยนางสามารถอธิบายว่า“องค์เทพอยู่กับเรา อยู่ในหัวเรา เราจึงต้องไม่ควรมุด

ลอดของสกปรก” ๖.จัดบ้านเรือนให้สะอาด โดยเฉพาะหิ้งบูชา นางสามารถอธิบายว่า“ที่ไหนไม่สะอาด เทพก็ไม่

อยากอยู่ด้วย” “เวลาทำาพิธีของนี้ถูกใจไหม ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เข้า” บ้านเรือนก็สกปรกไม่ได้ และ ๗. แต่งตัวสุภาพ 

เรียบร้อย สะอาด ไม่สีฉูดฉาด

๑๖๖ Radcliffe-Brown, Alfred R. Structure and Function in Primitive Society. New York: The Free Press, 1952
๑๖๗ Malinowski, Bronislaw. The group and individual in functional analysis. American Journal of Sociology, 

 44 : 938 – 64, 1939.
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๘. คำาสอนสั่งศิษย์ในพิธีกรรมมะม็วด 

 นอกจากการเคร่งครัดในการปฏิบัติตนของหมอมะม็วดแล้ว หมอมะม็วดซึ่งเชื่อว่าได้รับส่ังสอนจาก

เทพซึ่งถือเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน รวมทั้งข้อห้ามหรือตอมในการดำาเนินชีวิตแล้ว 

หมอมะมว็ดยงัทำาหนา้ทีส่อนสัง่ศษิยข์องตนใหต้อ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัดว้ยเชน่กนั โดยหมอมะมว็ดสัง่สอน

ให้ศิษย์ปฏิบัติดังนี้

 ๑. กตญัญกูตเวทีตอ่ผูม้คีณุ อนัไดแ้ก่ บดิามารดา ปูย่า่ตายาย บรรพบรุษุ และครผููใ้หว้ชิาความรู้ และ

ต้องบูชาครูด้วยดอกไม้ธูปเทียนในที่ๆตนอาศัยอยู่ในวันสำาคัญต่างๆ เช่นวันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

เป็นต้น รวมถึงการไปแสดงความขอบคุณคุณครูบาอาจารย์ด้วยการมาไหว้ครู ในวันไหว้ครูมะม็วดในแต่ละปี ซึ่ง

จัดขึ้นทุกปี

 ๒. อ่อนน้อมมีสัมมาคาระต่อบิดามารดา ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ และผู้สูงอายุ พระ

สงฆ์ พระพุทธรูป และหิ้งบูชาครู โดยให้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นของสูง ให้เชื่อและปฏิบัติตามในคำาสอน

 ๓. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม ทำาบุญทำาทาน ใส่บาตร ไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด แผ่เมตตาให้สรรพ

สัตว์ และสวดมนต์ก่อนนอนอย่างสมำ่าเสมอ 

 ๔. ปฏิบัติตนอยู่ในศีล ๕ ได้แก่ ปฏิบัติตามคำาพูดที่ได้รับปากใคร หรือที่ได้ลั่นวาจาไว้ ไม่พูดโกหก ไม่

พูดคำาหยาบคาย ไม่พูดด่าว่าบุคคลอื่น โดยเฉพาะกับบุพการีของตน ไม่เล่นชู้ ไม่นอกใจสามีหรือภรรยาตน ไม่ลัก

ทรัพย์ ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ดื่มสุรา เสพยาเสพติด ไม่เล่น

การพนัน 

 ๕. ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด โดยเฉพาะที่หิ้งบูชา 

 ๖. แต่งกายสะอาดสุภาพ ไม่โป๊ไม่เปลือย ที่อาจส่งผลร้ายจากเพศตรงข้ามได้ 

 

๙. จติวิญญาณความเปน็พทุธของหมอมะมว็ดกบัคำาสอนส่ังศษิยด้์วยหลกัธรรมทางพทุธศาสนา
 ด้วยเหตุท่ีกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรมีความเชื่อเรื่องผีและส่ิงเหนือธรรมชาติมาแต่โบราณ ต่อมารับ

อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ และกาลเวลาผ่านไปกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรรับการนับถือพระพุทธศาสนาที่เข้า

มาร่วมอีกครั้ง ทำาให้ปัจจุบันจึงมีการผสมผสานความเชื่อทั้งสามนี้อยู่ในพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะพิธีกรรม

โจลมะม็วด ดังนั้นนอกจากการปฏิบัติต่อผีและวิญญาณในทางพิธีกรรมแล้ว หมอมะม็วดยังนำาหลักธรรมทาง

พุทธศาสนามายึดหลักในการปฏิบัติตนพร้อมสอดแทรกคำาสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในพิธีกรรมอีกด้วย 

 จากปรากฏการณ์ของการบำาบัดรักษาของหมอมะม็วดของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 

สามารถสรุปได้ว่า การปฏิบัติตนของหมอมะม็วดเพื่อเป็นแบบอย่างกับศิษย์และคำาสอนของหมอมะม็วดที่พรำา

สอนศิษย์ยึดปฏิบัตินั้นมาจากตัวตนความเป็นพุทธของหมอมะม็วด โดยนำาคำาสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนามาสอดแทรกประยกุตใ์ชใ้หอ้ยูว่ถิชีีวติของกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเขมร ซึง่สามารถหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา

ที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรม ได้ดังนี้ 

 ๑.ความกตัญญูกตเวที 

 ปรากฏการณ์สำาคัญท่ีมีให้เห็นอย่างชัดเจนในพิธีโจลมะม็วดคือ ความกตัญญูกตเวที จะเห็นได้จาก

การอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล และเพื่อเป็นแสดงความเคารพต่อดวง

วิญญาณบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย และญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการนำาสำารับเครื่องคาวหวาน หมากพลู 

๒๕๐
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ขนม ข้าวต้ม บุหรี่ และอื่นๆ ให้แก่บรรพบุรุษ

  นอกจากนี้หมอมะม็วดมีวิถีปฏิบัติที่ต้องทำาเป็นประจำาคือการทำาขันธุ์ ๕ หรือขันธุ์ ๘ บูชาครู ในทุก

วนัพระ ๑๕ คำา่ วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และวนัสำาคัญตา่งๆ ในทางพทุธศาสนา เพือ่กราบไหวค้รบูาอาจารย ์

และครรูกัษาของตน ซึง่เปน็การแสดงถงึการระลกึถงึคุณครบูาอาจารยต์ลอดเวลา โดยไมลื่มผู้มพีระคุณทีป่ระสิทธิ

ประสาทวชิาให ้อกีทัง้หมอมะมว็ดไมร่บัประทานสัตวใ์หญ ่โดยเฉพาะววั ควาย ซึง่ถอืเปน็สัตวท์ีม่บีญุคุณ ไถนาให้

ได้รับประทานข้าวตลอดทั้งปี เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ อีกทั้งหมอมะม็วดสั่งสอนศิษย์ให้มีสัมมาคา

ระต่อผู้เป็น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ พระพุทธรูป รวมถึงหิ้งบูชาครู โดยให้ถือเป็นของสูง โดยให้

เชื่อและปฏิบัติตามในคำาสอน และให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ 

 สอดรบักบัที ่พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยตุโต) ๑๖๘ อธบิายวา่ ความกตญัญกูตเวทเีปน็ความกตญัญู

ที่มีต่อบุคคล ผู้มีความดี หรือ อุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่ง ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคล ผู้ได้บำาเพ็ญคุณ

ประโยชน์ หรือ มีความดีเกื้อกูลแก่ส่วนร่วมเช่นพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า โดย

ฐานะที่ทรงประกาศธรรมยังหมู่ชนให้ตั้งอยู่ในกุศลกัลยาธรรม เป็นต้น อย่างหนึ่ง

 ๒.บูชา

  ความเชือ่ท่ีฝงัรากลกึในสิง่เหนอืธรรมชาติทีเ่ชือ่ว่าหากไมม่กีารเซน่ไหว ้บชูา อาจสง่ผลรา้ยตอ่ตนและ

ครอบครวั ดงันัน้การประกอบพธิกีรรมโจลมะมว็ด จำาต้องมเีครือ่งไหวค้รทูีค่รบครนั โดยเฉพาะบายศรไีหวค้ร ูซึง่

ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องมีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วย บูชาเทพเทวดาชั้นสูง โดยต้องกระทำาอย่างเคร่งครัด ตามชั้น

ของเทพ เช่น หากเป็นเทพชั้นสูงซึ่งควรต้องเป็นบายศรี ๙ ชั้นขึ้นไป หากเป็นบายศรีที่มีชั้นตำ่ากว่า เทพนั้นจะไม่

พอใจและไม่มาเข้าทรงและช่วยบำาบัดผู้ป่วยได้

 การบชูาในพธิกีรรมโจลมะมว็ดเปน็การสกัการะ เปน็การแสดงความเคารพนบัถอื บชูา และนอบนอ้ม

ต่อส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีเลื่อมใส รวมถึงการสวดขอร้องอ้อนวอน เพื่อการทำานายหรือพยากรณ์ เพื่อหวังขอการ

คุ้มครองบำาบัดรักษาและความปลอดภัยของชีวิต สำาหรับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการบูชาที่ปรากฏใน

พิธีกรรมโจลมะม็วตของกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัดสุรินทร์คือ ๑) การบูชาพระสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆ์เป็นสาวกของ

พระพุทธองค์ พระสงฆ์สามารถประกอบพิธีกรรมสังฆกรรมตามวินัยกำาหนด ๒) การบูชาบิดามารดา ปู่ย่า ตา

ยาย ผู้มีคุณแก่ลูกหลาน

 ๓. ศีล ๕

 ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้นของชาวพุทธ ซึ่งหมอมะม็วดได้นำาศีล ๕ มาเป็นคำาสอนที่สอด

แทรกอยู่พิธีกรรม โดยการสั่งสอนให้ศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมปฏิบัติตามดังนี้ ๑.ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่ให้เบียดเบียน

ชีวิตสัตว์ และคนอื่นทั่วไป นั่นก็คือ ปาณาติปาบาด ๒.ห้ามลักทรัพย์ ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่เบียดเบียน

ทรัพย์สมบัติหรือของของผู้อื่น ไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน นั่นก็คือ อทินนาทานา เวรมณี ๓. ห้ามประพฤติผิดในกาม 

ไม่เล่นชู้ ไม่นอกใจสามีหรือภรรยาตน ไม่ผิดลูกผิดผัวเมียใคร นั่นก็คือ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ๔. ห้ามพูดปด 

ปฏิบัติตามคำาพูดที่ได้รับปากใคร หรือที่ได้ลั่นวาจาไว้ ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำาหยาบคาย ไม่พูดด่าว่าบุคคลอื่น โดย

เฉพาะกับบุพการีของตน นั่นก็คือ มุสาวาทา เวรมณี และ ๕. ห้ามดื่มสุราและเมรัย รวมถึงการเสพยาเสพติด อัน

๑๖๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). หน้า ๒.
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ถือเป็นที่ตั้งของความประมาท นั่นก็คือ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี อันเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธ

ศาสนา

 นอกจากการสัง่สอนลกูศษิยใ์หป้ฏบิตัติามคำาสอนแลว้ หมอมะมว็ดยงัยดึหลกัธรรมศลี ๕ มาปฏบิตัติน

อย่างเคร่งครัด หมอมะม็วดจึงถือเป็นผู้นำาทางคุณความดีในการปฏิบัติดี โดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามคำาสัญญา

ทีใ่หไ้วก้บัครูหมอมะมว็ดของตนในแตล่ะเรือ่งอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะช่วงเวลาในการประกอบพธิกีรรมคอืหา้ม

ประกอบพิธีกรรมในวัน ๑๕ คำ่า คือ วันพระ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม อีกทั้งไม่ทำาพิธีกรรมในบ้านที่มีงานศพ 

 ๔. บุญกิริยาวัตถุ ๓

 ปรากฏการณ์ที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ของหมอมะม็วดคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่ประกอบด้วยทาน ศีล 

ภาวนา เหน็ไดช้ดัเจนจากการประกอบพธิกีรรมโจลมะมว็ด เครอืญาต ิและเพือ่นบา้นในชมุชนมารว่มทำาบญุดว้ย

เงินและข้าวของเครื่องใช้ให้กับบ้านเจ้าภาพงานที่มีคนเจ็บป่วย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรเชื่อว่า บุญสำาเร็จด้วย

การให้ทาน นั่นก็คือ ทานมัย ที่เน้นการให้ทานเพื่อสร้างผลบุญ รวมถึงการทำาทาน ใส่บาตร แผ่เมตตาให้สรรพ

สตัว ์นอกจากนีก้ารเริม่พธิกีรรมโจลมะมว็ดผูร้ว่มพธิกีรรมจะมกีารรกัษาศลี ๕ โดยมกีารกลา่วสมาทานกอ่น รวม

ถงึการถอืศีลรกัษาศลี ๕ ของหมอมะมว็ดและศิษยด์งัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ นัน่กคื็อ สีลมยั ซึง่หมายถงึ บญุสำาเรจ็ดว้ย

การรกัษาศลีหรอืประพฤตดิมีรีะเบยีบวนิยั อกีทัง้การสวดมนต ์การไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีว่ดั ก็คอื ภาวนามยั โดย

เชื่อว่าบุญสำาเร็จด้วยการการเจริญภาวนา ด้วยการคือ ฝึกอบรมจิตใจ 

 ดงัทีก่ล่าวมาจะเห็นไดว้า่ บญุกริิยา ๓ นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัพิธกีรรมโจลมะมว็ตซึง่ประกอบดว้ย ทาน 

ศีล ภาวนา 

 ๕. ไตรลักษณ์

 สำาหรับผู้ป่วยทีเ่จบ็ปว่ยรนุแรงหรอือยูใ่นช่วงระยะสดุท้ายของโรค ไม่สามารถรกัษาท่ีใดไดไ้มห่าย หมอ

มะมว็ดจะยงัคงประกอบพธิใีหต้ามขัน้ตอนของพธิกีรรม และทำาพธิกีารเรยีกขวญัเพือ่เนน้การใหก้ำาลังใจพรอ้มให้

คำาสอนเกี่ยวกับไตรลักษณ์ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป อันเป็นธรรมดาของสัตว์โลก ไม่มีใครฝืนความตายไปได้ 

  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักไตรลักษณ์ เป็นหลักความจริงของธรรมชาติหรือเรียก

วา่เปน็กฎความจรงิของสิง่มีชวีติทกุสิง่ท่ีไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้ เปน็หลกัธรรมชาตทิีส่อนใหผู้ป้ว่ยและญาตผิูป่้วย

ไดรั้บรูไ้ดเ้ข้าใจและยอมรบัพรอ้มตระหนกัในความจรงิของชวีติทีต่อ้งเกิดขึน้อยา่งแนน่อนไมส่ามารถหลกีเล่ียงได้ 

เพื่อเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้ ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องฝึกจิต

หรือการสร้างพลังใจให้กับตนเองเพื่อเตรียมรับกับความจริงที่เกิด

 ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป ๓ ประการ 

คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความมิใช่ตัวตน สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง อนิจจตา หมายถึงลักษณะที่แสดงถึง

ความไม่เที่ยง ทุกขตา สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ เป็นของคงทนอยู่มิได้ มีสภาวะแห่งความบีบคั้นขัดแย้ง อนตตา 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตน ๑๖๙

๑๖๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า ๖๘.
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๑๐. สรุป
 ความเชื่อและพิธีกรรมโจลมะม็วด เป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างผี พราหมณ์ พุทธ โดยเชื่อใน

เรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติโดยผ่านพิธีกรรมโจลมะม็วต เพื่อการหาสาเหตุความเจ็บป่วย เพื่อการรักษา และ

เพื่อการเสี่ยงทาย ตลอดถึงเพื่อการเซ่นสรวงบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติ แม้เป็นพิธีกรรมที่โน้มน้าวไปทางสิ่งเหนือ

ธรรมชาต ิแต่ดว้ยความเปน็ชาวพทุธของหมอมะมว็ดของกลุม่ชาตพัินธ์ุไทยเขมรจติวญิญาณจงึแฝงด้วยหลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนาทีน่ำามาใชส้อนศษิยใ์หน้ำาไปปรบัใชใ้นวถิชีวีติ ซึง่สรปุไดว้า่หลกัธรรมทีป่รากฏและสอดแทรก

อยู่ในพิธีกรรมนั้นก็คือ ๑. กตัญญูกตเวที ๒. บูชา ๓. ศีลห้า ๔. บุญกิริยาวัตถุ และ ๕. ไตรลักษณ์ ที่ช่วยให้ชีวิต

ปลอดภัยและชุมชนสงบสุข
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ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าแนวคำาสอนเรื่องธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาสภิกขุ

An Analytical Study of the Value of Buddhadasa Bhikkhu’s 

Dhammic Socialism.

พระชวลิต อุตฺตโม (สุวรรณจันทร์) *

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าแนวคำาสอนเรื่องธัมมิกสังคมนิยมของท่าน

พุทธทาสภิกขุ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 สงัคมสงเคราะหอ์นัสงูสุดของหลวงพอ่พทุธทาส คือ การชว่ยกนัถอยหลังเข้าคลองอกีครัง้หนึง่ เปน็การ

ชว่ยกนั หรอือนเุคราะหต์อ่กนัใหเ้ขา้มาตัง้อยูใ่นความถกูตอ้งตามหลกัศลีธรรม เขา้มาในศาสนา เขา้มาในปรมตัถ

ธรรม ท่านพุทธทาสเห็นว่าทางรอดทางเดียว คือ การถอยหลังเข้าคลองเสียใหม่แล้วจึงค่อยเดินต่อไป นอกจาก

นีท้า่นพทุธทาสเหน็ว่าสงัคมสงเคราะหค์วรสงเคราะห์กนัให้มีสมัมาทฏิฐ ิคอืเหน็วา่ “การเจยีดสว่นเกนิออกไปให้

สังคม” ท่านพุทธทาสมองว่าศาสนากำาลังจะหายไปจากโลก เพราะความเห็นแก่ตัว ดำาเนินชีวิตโดยยึดตัวกูของกู

เปน็หลกั เชือ่ปรชัญามากกวา่ศาสนา ใหค้นทีไ่มม่ธีรรมมาแก้ปัญหาการไมม่ธีรรม มวีญิญาณพา่ยแพต้อ่ส่ิงยัว่ยวน 

และการใชส้ิง่ประดษิฐ ์หรอืทีเ่รยีกวา่นวัตกรรมใหเ้กดิอนัตรายแทนทีจ่ะเกดิประโยชน ์ทา่นยงัเรยีกวา่สงัคมนยิม

ว่า คือ การจัดระบบที่ทำาให้สังคมเป็นปกติหรือเป็นปกติสุขนั้นแหละจึงจะเรียกว่า สังคมนิยม

 ธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาสภิกขุ มีอิทธิพลต่อสังคมอันทำาให้สังคมสงบเป็นสังคมที่มีความ

เมตตาต่อกัน เป็นธรรมะที่ใช้อบรมข้าราชการ และประชาชน ให้ตั้งอยู่ในความเมตตา มีจิตสาธารณะ เป็นหลัก

การในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสันติภาพของโลก ส่วนด้านเศรษฐกิจ 

ธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาส ได้กล่าวถึงหลักธรรมที่ใช้อธิบายระบบเศรษฐกิจพึ่งพาอาศัยกันและกัน สอน

ใหค้นในสงัคมดำาเนนิอาชพีแบบพอเพยีง คณุคา่ตอ่การเมอืง คณุคา่ดา้นการเมอืงของทา่นพทุธทาสพจิารณาได ้๒ 

ส่วน คือ ในฐานะหลักการหรือคุณค่าด้านจิตใจ ท่านพุทธทาสเสนอว่าระบบการเมืองใดก็ตาม ถ้าหากประกอบ

ดว้ยธรรมแลว้ถอืวา่เปน็ระบบการเมอืงทีถ่กูตอ้งทา่นไดเ้สนอระบบการเมอืงแบบ “ธมัมกิสงัคมนยิม” เปน็ระบบ

การเมืองในอุดมคติของท่านเราอาจนำาความคิดของท่านในส่วนนี้ ไปเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐานของความเชื่อหรือ

อุดมการณ์ทางการเมืองได้ ส่วนที่สอง ในด้านของระบบการปกครองการที่ท่านพุทธทาสเห็นว่า การปกครองที่ผู้

ปกครองใช้วิธีการปกครองแบบเผด็จการโดยมีธรรมกำากับ เป็นการปกครองที่ดีและได้ผลรวดเร็ว จะเห็นได้จาก

รูปแบบการปกครองของสงฆ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งใช้พระธรรมวนิัยในการปกครองพุทธบริษัท ซึ่งกม็ีลักษณะเป็น

สังคมนิยมแบบเดียวกับแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุ

คำาสำาคัญ: คำาสอน, พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม

* นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
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Abstract

 An Analytical Study of the Teachings Value on Dhammic Socialism of Buddhadasa 

Bhikkhu

 The purpose of this research was to be an analytical study of the teachings value 

on Dhammic Socialism of Buddhadasa Bhikkhu. 

 The research findings revealed that:

 The highest social welfare in the point of view of Buddhadasa Bhikkhu is to be back 

again in the past for starting up the right way and morality guided us to the ultimate goal in 

religion. Otherwise, Not only he supported and cheered up the social welfare to help each 

another on the right view, but also he blamed that the religion will be disappeared from our 

world because of selfishness, devoting himself primarily, philosophical rather than religious 

belief, bad ones on bad solutions, succumbing to temptation, and using the innovation to 

be more harmful than beneficial. Socialism on his view’s point means a system that makes a 

social life happy and peaceful.

 There are a lot of influences on Dhammic Socialism of Buddhadasa Bhikkhu such as: 

in the aspect of society-it prevails the peace on the social life and fulfills kindness and public 

mind to all beings, in the aspect of economy-the teachings were adapted in daily life and 

guided to the right track of self-sufficiency, and in the aspect of politics- Buddhadasa Bhikkhu 

proposed in two parts: 1) Mind value-he said that the good politics should be comprised of 

the religious teachings depends upon Dhammic Socialism and 2) Regime-the dictatorship with 

the religious teachings is a good regime in his eyesight. Obviously, the disciplines in the Buddha 

regime are used to be a pattern to guide us to the right way for the ultimate goal as Dhammic 

Socialism of Buddhadasa Bhikkhu.

Keywords: Doctrine, Buddhadasa Bhikkhu, Dhammic Socialism

๑. บทนำา

 พุทธทาสภิกขุ ปราชญ์แห่งพุทธศาสนาเถรวาท แห่งยุครัตนโกสินทร์ผู้ก่อตั้ง สวนโมกขพลาราม ณ 

ถิ่นฐานบ้านเกิดของท่าน ที่อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญอย่างมากใน

การเผยแพรห่ลกัพทุธธรรมออกสูส่าธารณชนทัง้ในและตา่งประเทศ มชีาวตา่งชาตมิากมายขา้มนำา้ขา้มทะเลมุง่สู่

ดนิแดนปกัษใ์ตอ้นัหา่งไกลความเจริญ เพือ่มาศกึษาหลกัพทุธธรรมกบัทา่นพทุธทาสภกิขทุีส่วนโมกขพลารามแหง่

นี้ ท่านพุทธทาสภิกขุมีปณิธานอย่างอย่างแรงกล้าที่จะเป็นทาสรับใช้พระพุทธองค์ ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านได้

เปลี่ยนนามของท่านเสียใหม่เป็น “พุทธทาส” เพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติอันสูงสุดในชีวิตของท่าน ดังปรากฏ

๒๕๖
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นามใหม่ของท่านพุทธทาสภิกขุในหนังสือตามรอยพระอรหันต์ว่า “พุทฺธสฺสาหำ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตญฺจิทำ 

พทุธฺสสฺาหสมฺ ิทาโสว พทุโฺธ เม สามกิสิสฺโร-อติ ิพทุธฺทาโส ; ขา้พเจา้มอบชวีติและรา่งกายนี ้ถวายแดพ่ระพทุธเจา้ 

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า เพราะเหตุดังที่ว่ามานี้ ข้าพเจ้าจึงชื่อว่า 

“พุทธทาส” ๑๗๑ ท่านพุทธทาสภิกขุยังกล่าวอีกว่า "ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมายต่อความสุขนี้และ

ประกาศ เผยแพรค่วามสขุนีเ้ทา่นัน้ ไมม่อีะไรดีกวา่นี ้ในบรรดามีอยูใ่น พทุธศาสนา" ๑๗๒ ความยิง่ใหญข่องทา่นใน

ฐานะนกัคดินกัปฏบิตัแิละนกัปฏริปูคำาสอนจงึมกีารประเมนิฐานะของทา่นเทยีบเทา่กบันาคารชนุนกัคิดผู้ยิง่ใหญ่

ชาวพุทธแห่งดินแดนภารตะ ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นพระภิกษุที่องอาจและกล้าที่โต้แย้งกับนักปราชญ์ฝ่ายพุทธ

ทา่นอืน่ๆ ทีท่า่นเหน็วา่มกีารอธบิายหลกัพทุธธรรมผิดเพีย้นไปจากบาลีเดมิ ไมเ่ปน็ไปตามพทุธประสงค์ ดงัทีท่า่น

โตแ้ยง้พระพทุธโฆษาจารยเ์กีย่วกบัการอธบิายเร่ืองปฏจิจสมปุบาทแบบขา้มภพขา้มชาต ิซึง่ทา่นบอกวา่ไมเ่ปน็ไป

ตามบาลีเดิม แต่การวิจารณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุต่อพระพุทธโฆษาจารย์ ท่านก็มีเหตุผลที่ท่านทำาไปอย่างนั้น

เพราะท่านยึดบาลีเดิม ท่านกล่าวว่า 

 “การสอนปฏจิจสมปุบาทรอบเดยีว กนิเนือ้ที ่๓ ชาต ิ(ตามภาษาคน) นัน้เปน็ทีเ่ขา้ใจตรงกนัวา่ ออกมา

จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย์ โดยตรงบ้าง อย่างกำากวมบ้าง เพราะเท่าที่มีหลักฐานอันเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรปรากฏอยู ่ไมม่คีมัภรีไ์หนเกา่เทา่คมัภรีว์สิทุธมิรรคทีอ่ธบิายเชน่นี ้ดงันัน้ การวจิารณข์องขา้พเจา้จงึ

มุ่งไปยังคัมภีร์นั้น หรือผู้ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้แต่งคัมภีร์นั้น ดังปรากฏอยู่ที่หน้า (๘๕) แห่งหนังสือเล่มนี้ แต่เมื่อกล่าว

ใหถ้กูตอ้งแลว้ การวจิารณไ์มใ่ชว่จิารณพ์ระพทุธโฆษาจารย ์เพราะปฏิจจสมปุบาทนีเ้ปน็ของพระพทุธศาสนาเปน็

ของพระพุทธเจ้า เราต้องช่วยกันมีไว้ศึกษา หรือปฏิบัติในลักษณะที่ถูกต้อง คือ มีประโยชน์ และเราไม่พอใจคำา

อธิบายผู้ใดท่ีเห็นว่าเขาอธิบายผิดไปจากความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า ดังนั้นคำาวิจารณ์ก็ไม่ใช่คำาวิจารณ์อะไร 

เป็นเพียงการแสดงเหตุผลที่ขอให้ย้อนไปพิจารณาพระบาลีเดิมๆ อันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้กันเสียใหม่ เพี่อ

ทุกคนจะเป็นผู้รู้ได้เอง เห็นได้เองว่าเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องเช่ือข้าพเจ้าหรือเชื่อใครให้ผิดหลักกาลามสูตร การ

ทำาอะไรงมงายไปตามที่ตรัสห้ามไว้ในกาลามสูตรทั้ง ๑๐ ข้อน้ันเป็นส่ิงที่ใช้ไม่ได้แน่ เราจะต้องใช้ส่ิงที่ตรัสเรียก

ว่า “ยถาภูตสัมมัปปัญญา” ดังที่ตรัสไว้เป็นเครื่องตัดสินปัญหา” ๑๗๓

 ดงันัน้ ดว้ยเหตุผลทีก่ลา่วมาแลว้ข้างตน้ผู้วจัิยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแนวคดิธมัมกิสงัคมนยิมของ

ทา่นพทุธทาสภกิข ุวา่ทา่นพทุธทาสภกิขุมหีลกัการแนวคดิ ตลอดถงึอทิธพิลทีส่ง่ผลตอ่แนวคดิของในเรือ่งนี ้ผู้วจิยั

เหน็ว่าการศึกษาแนวความคดิเร่ืองนีข้องทา่นจะทำาใหเ้กดิประโยชนใ์นเชงิวชิาการ เปน็การนำาองคค์วามรูท้ีอ่ยูใ่น

พระไตรปฎิกโดยผา่นการตคีวามของทา่นพทุธทาสภกิข ุเปน็การเปดิเผยอารยะธรรมทางความคดิของชาวตะวนั

ออกต่อชาวโลกได้หันมาให้ความสนใจเร่งสืบค้นคว้าภูมิปัญญาอันน้ีให้กว้างขวางต่อไป และไม่แน่แนวคิดน้ีอาจ

เป็นทางเลือกหน่ึงของสังคมท่ีจะนำาพาสังคมประเทศชาติสู่ถึงจุดหมายที่ต้องการนั่นคือความสงบสุขของสังคม 

สืบไป

๑๗๑ พุทธทาสภิกขุ, ตามรอยพระอรหัตน์, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า (คำาปรารภ).
๑๗๒ http://www.buddhadasa.com/history/budprofile2.html [เข้าถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗].
๑๗๓ พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสุมปบาทจากพระโอษฐ์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (สุราษฏร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา, ๒๕๕๕), เล่มที่ ๔, 

 หน้า ๔๑-๔๒

๒๕๗
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ  

 ๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคำาสอนเรื่องธัมมิกสังคมของท่านพุทธทาสภิกขุ

 ๓. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของแนวคิดธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาสภิกขุที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร

ตา่งๆ (Documentary research) ทัง้ปฐมภมูแิละข้อมลูทตุยิภมูทิีเ่กีย่วกับแนวคดิธมัมกิสงัคมนยิมของทา่นพทุธ

ทาสภกิข ุวเิคราะหต์คีวามเนือ้หาและบรรยายเชงิพรรณนาวเิคราะห ์โดยมรีายละเอยีดการดำาเนนิการวิจยั ดงัตอ่

ไปนี้

 ๑) การรวบรวมเอกสารประกอบด้วย

  (๑) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ชีวประวัติและผล

งานของท่านพุทธทาสภิกขุ

  (๒) เอกสารช้ันรอง (Secondary source) โดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ

ต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล

  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่รวบรวมไว้

  (๒) เรียบเรียงและนำาเสนอผลการวิจัย

๔. ผลการวิจัย
 ๑. สังคมอุดมคติในพระไตรปิฎก

  ๑.๑ องค์ประกอบด้านสมาชิกในสังคม 

  ในจักกวัตติสูตรพระพุทธองค์ได้มีการกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมถอยของ

สังคมมนุษย์ อันเกิดจากการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคมตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองคือ จักรพรรดิ ผู้ถูกปกครอง คือ 

ประชากรในรัฐ รวมทั้งรัฐอื่นที่อยู่บริเวณรอบข้างก็ตามที่ไม่ดำาเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม ที่ประกอบไปด้วย ศีล 

๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ และหลักธรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นอีก ๘ ประการ

  เนื้อหาในพระสูตรดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า การที่ใช้หลักธรรมดังกล่าวน้ันเป็นแนวปฏิบัติที่

สำาคัญกับมนุษย์ทุกหมู่เหล่าในสังคม ถ้าประชาชนในรัฐขาดศีล ๕ ความเดือดร้อนจนเกิดขึ้นในทุกหย่อมหญ้า 

หรือเมื่อจักรพรรดิขาดหลักศีลธรรมดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับความศรัทธาจากเหล่าประชาราษฎร์ความมั่นคงใน

ตำาแหน่งจักรพรรดิก็จะคลอนแคลนตามไปด้วย

  ๑.๒ องค์ประกอบด้านการปกครอง 

  ในจักกวัตติสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการปกครอง ที่ผู้ปกครองจะต้องอำานวยประโยชน์สุขให้

แก่ประชาชนทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด ผู้ปกครองประกอบไปด้วยจริยวัตรที่มีแต่ความเมตตา มีหน้าที่ในการจัดการ

รักษาป้องกัน และคุ้มครองคนในรัฐ รวมถึงเหล่าสัตว์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการให้ความสำาคัญแก่นัก

ปราชญ์ บัณฑิตที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ด้วยการเข้าหาสนทนาธรรมไม่ขาด ดังนั้นลักษณะบางประการที่กล่าว

ในพระสูตร การปกครองในจักกวัตติสูตร จึงสามารถอธิบายโดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้ ๑๗๔

๒๕๘
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 ๑) รูปแบบการปกครอง 

 ในจักกวัติสูตร พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการปกครองที่อำานวยประโยชน์สุขให้แก่ทุกฝ่ายได้มากสุด คือ 

การปกครองแบบจกัรวรรดริาชา หรอืธรรมราชาธปิไตย ซึง่หมายถงึ การปกครองทีมี่พระราชาหรือจกัรพรรดิเปน็

ผู้ปกครองโดยธรรม ไม่ใช่ด้วยอำานาจความพึงพอใจของตนเอง แม้จะทรงมีอำานาจสูงสุดในการปกครอง แต่ก็มี

คณะผู้ตรวจสอบการบริหารการปกครองของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ปล่อยให้พระเจ้าจักรพรรดิใช้อำานาจ

ความพอใจของตนเอง 

 ๒) หลักการปกครอง 

 ลักษณะการปกครองรัฐในพระสูตรนี้ปรากฏขึ้น โดยพระพุทธเจ้าใช้วิธีการแสดงผ่านเรื่องราวของ 

พระเจ้าทัฬหเนมิ ซ่ึงได้ผนวชเป็นฤาษีท่ีตรัสสอนพระราชโอรสผู้ที่สืบทอดความเป็น พระเจ้าจักรพรรดิต่อจาก

พระองคใ์นขณะทีเ่ขา้เฝา้ ถงึวธิกีารปฏบิตัเิมือ่จกัรแกว้หายไป ซึง่จกัรแกว้ในทีน่ีน้า่จะหมายถงึ ลกัษณะปกครองที่

เรียกว่า จักรวรรดิวัตร หรือหลักการปกครองโดยชอบธรรม และเมื่อวิเคราะห์จากข้อความข้างต้น จะพบว่าหลัก

การปกครองด้วยธรรมถือธรรม เป็นใหญ่ที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตร ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ ๑๒ ประการดังนี้

  ๑. การสงเคราะห์ชนภายใน และกองทหาร

  ๒. การสงเคราะห์กษัตริย์ หรือเจ้าเมืองขึ้นทั้งหลาย

  ๓. การสงเคราะห์เชื้อพระวงศ์ ผู้ตามเสด็จ ข้าราชบริพาร

  ๔. การคุ้มครองพราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย

  ๕. การคุ้มครองราษฎรและชาวเมืองทั้งหลาย

  ๖. การสงเคราะห์สมณพราหมณ์

  ๗. การคุ้มครองเนื้อและนกทั้งหลาย

  ๘. การห้ามปรามมิให้ประพฤติผิดธรรม

  ๙. การแจกจ่ายสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้

  ๑๐. การเข้าไปหาและสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ทั้งหลาย

  ๑๑. การเว้นกำาหนัดในกามอันผิดธรรม

  ๑๒. การเว้นจากความโลภอันแรงกล้า ในฐานะที่ไม่ควรได้

 ๓) หลักความยุติธรรมในรัฐ 

 ในจักกวัตติสูตร ไม่ได้มีการกล่าวถึง การสืบสวนในการตัดสินคดีความ สังเกตจากเมื่อมีประชากรผิด

จกัรพรรดติดัสนิความโดยไมม่กีระบวนการยตุธิรรมเขา้มาเกีย่วขอ้ง แคร่บัฟงัความจากเหลา่เสนากท็ำาการตดัสนิ

คดีความ โดยไม่มีการสืบเสาะหาหลักฐานและพยานอื่นๆ ไม่มีการกำาหนดกฎหมายและการประกาศใช้ที่ชัดเจน 

แต่อาศัยศีลธรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม

๑๗๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓.

๒๕๙
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 ๒. ธัมมิกสังคมนิยม ; ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม

 ๒.๑ สังคมสงเคราะห์อันสูงสุด คือ การช่วยกันถอยหลังเข้าคลองอีกครั้งหนึ่ง

 คำาว่าการช่วยกันถอยหลังเข้าคลอง คือ การช่วยกันหรืออนุเคราะห์ต่อกันให้เข้ามาตั้งอยู่ในความถูก

ตอ้งตามหลกัศลีธรรม เขา้มาในศาสนา เขา้มาในปรมตัถธรรม ทา่นพทุธทาสเหน็ว่าทางรอดทางเดยีวคอืการถอย

หลังเขา้คลองเสยีใหมแ่ลว้จึงคอ่ยเดนิตอ่ไป ทา่นพทุธทาสยกตวัอยา่งเหมอืนกบัวิง่รถผดิทางกต็อ้งกลับมาแลว้เขา้

สูเ่สน้ทางถกูตอ้ง เมือ่มองถงึเหตทุีท่่านพทุธทาสไดก้ลา่วถึง “ช่วยกนัถอยหลังเขา้คลอง” เพราะวา่ทา่นมองสังคม

ว่า ประเด็นแรก ชาวพุทธ หรือชาวโลกตกเป็นทาสของลัทธิบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม ซึ่งท่านเห็นว่าวัตถุนิยม

เป็นอุปสรรคขวางความสุข ขัดขวางการทำาหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกคลองธรรม ทำาให้เดินออกจากคลองกันเสีย

หมด ประเดน็ทีส่อง ในชว่งนัน้มฝีา่ยทีไ่มเ่หน็ดว้ยแนวคดิของทา่นพทุธทาส และพยายามทีจ่ะแสดงออกผา่นทาง

สัญลักษณ์ต่างๆ และประเด็นที่สาม สภาพการเมืองในขณะนั้นท่านมองว่าการเมืองหลงใหลเรื่องความเจริญใน

วัตถุมากเกินไป ไม่ละอายที่จะกอบโกยวัตถุ เป็นทาสของกิเลส ฝรั่งเคยมีพระเจ้าก็ละทิ้งพระเจ้า ฝ่ายตะวันตกก็

ละทิ้งพระธรรม เจริญไปแต่การเกลียดศีลธรรม เกลียดศาสนา 

 เมื่อพิจารณาจากการบรรยายหัวข้อสังคมสงเคราะห์อันสูงสุด คือ การช่วยกันถอยหลังเข้าคลองอีก

ครั้งหนึ่ง มีคำาสอนที่เป็นวลีโดดเด่นดังนี้

 ๑. หันหลังให้พระศาสนา หันหลังให้พระเป็นเจ้า หันหลังให้พระธรรม ถ้าจะดันต่อไปมันก็ลงเหว

 ๒. ปัญหาเรื่องยากจนมันก็เป็นเรื่องเดินผิดคลอง ไม่รู้หนังสือหนังหา ไม่รู้จักการอนามัย ที่ดี ที่เป็น

ปัญหาในโลกเวลานี้ล้วนแต่เกิดมาจากการเดินผิดคลอง

 ๓. เดี๋ยวนี้โลกกำาลังเป็นบ้าปรัชญา โลกกำาลังติดเฮโรอีนปรัชญา หลงใหลปรัชญาอย่างหลับหูหลับตา 

 ๔. ศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติ พอเป็นการคำานวณทาง Logic ทางปรัชญาก็ไกลจากการปฏิบัติ

 ๕. ศาสนาพุทธถือว่ามันไม่มีตัว มันเป็นของธรรมหรือของธรรมชาติ 

 ๖. ถ้าเรามีการแก้ไขปัญหานี้สำาเร็จ โลกนี้ก็เต็มไปด้วยสันติภาพ เพราะเราไม่มีตัวเราที่ยึดถือเป็นตัว

กูของกู หัวข้อสูงสุดในการสังคมสงเคราะห์ เรียกว่า ให้ถอยหลังเข้าคลองกันเถิด

 ๗. เรากำาลังอยู่ในสภาพที่เราจะต้องถอยหลังเข้าคลอง คือ ให้มันถูกคลอง

 ๘. มนุษย์กำาลังทำาลายทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพยากรของธรรมชาติ สิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินถูกขุดขึ้นมา

ถลุง มาทำาเป็นเครื่องมือแล้วก็รบราฆ่าฟันกัน 

 ๙. ถ้าเราใช้ตามที่ธรรมชาติต้องการ มันจะเหลือใช้ไปได้อีกนาน

 ๑๐. พระเยซู ท่านแจกขนมปัง ๒-๓ ก้อน ปลา ๔-๕ ตัว แก่คนเป็นพันๆ มันก็ยังเหลือ ถ้ามนุษย์รู้จัก

ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่าที่จำาเป็นแล้ว ทรัพยากรในโลกในธรรมชาตินี้จะยังมีเหลือ

 ๑๑. ถ้าผิดธรรมชาติก็เป็นการวุ่นวาย เพราะฉะนั้นจงช่วยกันศึกษาว่าธรรมชาติเดิมทีเป็นอย่างไร

 ๑๒. เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ เป็นกันแต่เพียงคน 

 ๑๓. มนุษย์ที่มีอาหารกินจะมีประโยชน์อะไร ถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อทนทุกข์ มันตายเสียดีกว่า

 ๑๔. พวกเราที่ต้องขวนขวายแก้ปัญหาด้วยการสังคมสงเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ดูว่ามูลเหตุ

อันแท้จริงมันมาจากการที่มนุษย์ทิ้งธรรมะ ทิ้งศาสนา ทิ้งพระทิ้งเจ้า ทิ้งอะไรต่างๆ ปัญหามันก็เกิดขึ้น

  ๒.๒ สังคมสงเคราะห์ควรสงเคราะห์กันให้มีสัมมาทิฏฐิ 

  ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “การเจียดออกให้เป็นส่วนเกิน” การทำาเพื่อส่วนตัวเป็น “การเจียดผล

๒๖๐



261การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ประโยชน์ของสังคมมาเป็นส่วนตัว” การสงเคราะห์ให้มีสัมมาทิฏฐิ คำาว่าสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) คำาว่าความ

เห็นชอบในงานเขียนของท่านพุทธทาส ตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่ามีความหมายในสองประการ คือ ประการ

แรกเห็นชอบในทางธรรม เช่น สัมมาทิฏฐิ ที่กล่าวไว้ข้างต้น และประการที่สองเห็นชอบในศัพท์ภาษา ตามหลัก

นิรุกศาสตร์ของคำาว่า “สังคมนิยม” คือ ไม่ใช่หมายถึง คอมมิวนิสต์ที่ผู้ที่เข้าร่วมขบวนการอาจจะถูกนำาไปขังใน

ตาราง ดังนั้นท่านพุทธทาสจึงมุ่งเน้นไปสู่ความหมายที่ว่า สังคมนิยม คือ การไม่เอาส่วนเกินของสังคม

 การสงเคราะห์ให้มีสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) คือ การไม่เอาส่วนเกินของสังคม การเจียดส่วนเกิน

ให้แก่สังคม เอาเท่าที่จำาเป็น ในทุกศาสนามุ่งสอนให้คนเอาเฉพาะที่จำาเป็น เช่น ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า

ก็บัญญัติให้เอาเท่าที่จำาเป็น เท่าที่พอเลี้ยงชีวิตได้ เช่น ห้ามพระภิกษุมีจีวรเกิน ๓ ผืน (ผ้านุ่ง, ผ้าห่ม, ผ้าสังฆาฏิ) 

หา้มฉนัอาหารทีเ่กบ็ไวค้า้งคนื ภกิษใุหก้อ่กฎุ ีทีไ่มม่เีจา้ของเปน็ทีอ่ยูจ่ำาเพาะตนดว้ยการขอเอาเองพึงทำาได้ประมาณ 

คือ ยาวไม่เกิน ๑๒ คืบ กว้างไม่เกิน ๗ คืบ ห้ามสะสมบาตรเกิน ๑ ลูก ซึ่งมนุษย์ในสมัยแรกก็เป็นเช่นนั้นคือไม่เอา

สว่นเกนิ มนษุย์สมยัแรกๆ ทีก่ลา่วไว้ในอคัคญัสตูรวา่ มนษุยเ์มือ่รู้จกัสรา้งบา้นเรอืนเพือ่ปกปิดซอ่นเรน้ หาขา้วสาลี

มาตอนเช้าเพือ่เปน็อาหารเชา้ หาตอนเทีย่งเพือ่เปน็อาหารเทีย่ง สงัคมปจัจบุนัมนษุยถ์กูกเิลสครอบงำาจนเดนิออก

จากคลองธรรม โดนมิจฉาทิฏฐิครอบงำา ไม่สงเคราะห์สังคมแต่หันมาสงเคราะห์ตนเองความชุลมุนวุ่นวายจึงมาก

ขึน้ไปทัง้โลก เหตเุพราะมนษุยส์ะสมสว่นเกินไว้ทีต่วัเองมาก เมือ่สะสมมากการขโมยกท็วคีณูเหมอืนดัง่ทีก่ลา่วไว้

ในอัคคัญสูตร 

 ๒.๓ ในยุคปัจจุบันศาสนา หรือศีลธรรมกำาลังหายไปจากโลก 

 คำาว่าศาสนาท่านพุทธทาสเรียกว่า การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ถูกต้อง หรือการเชื่อฟัง

พระเป็นเจ้า เพราะว่าคนท่ีเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่สังคม หากถามว่าเห็นแก่ตัวกับการเห็นแก่สังคมต่างกันอย่างไร 

การเห็นแก่ตัวไม่มีประโยชน์เพราะมีจำานวนน้อย ส่วนการเห็นแก่สังคมมีประโยชน์มากเพราะสังคมจำานวนเป็น

ล้าน เป็นสิบล้าน เป็นร้อยล้าน พันล้าน คำาว่าศาสนาจะหายไปเพราะอะไร ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จะ

มองวา่ เมือ่ไมอ่ปุสงคก์ไ็มม่อีปุทาน สนิคา้และบรกิารใดเมือ่ไมเ่ปน็ทีต่อ้งการของตลาดสนิคา้นัน้จะหายไป ในมมุ

มองสังคมศาสตร์ มองว่าหากสิ่งใดไม่สนองความต้องการสิ่งนั้นก็จะหายไป ในมุมมองของชีววิทยา อวัยวะได้ที่

ไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อวัยวะนั้นจะหายไป เมื่อมองย้อนกลับมามองว่า ทำาไม่ท่านพุทธทาสมองว่า

ศาสนากำาลังจะหายไปจากโลก ผู้เขียนจึงสรุปไว้เป็นประเด็นย่อๆ ดังนี้

 ๑. ปัจจุบันคนเห็นแก่ตัวมาก ไม่เจียดส่วนเกินแก่สังคม

 ๒. มีการเรียนศาสนามากกว่ามีการปฏิบัติศาสนา

 ๓. ดำาเนินชีวิตโดยยึดตัวกูของกูเป็นหลัก

 ๔. เชื่อปรัชญามากกว่าศาสนา

 ๕. ให้คนที่ไม่มีธรรมมาแก้ปัญหาการไม่มีธรรม ย่อมแก้ไขปัญหาไม่ได้

 ๖. คนมีนิสัยเห็นแก่ตัว หรือเอาเปรียบผู้อื่น หรือรุกรานผู้อื่น อยู่ในสายเลือด อยู่ใน ดีเอ็นเอ

 ๗. วิญญาณพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยวน หรือ จิตวุ่น (ตรงข้ามกับจิตว่าง)

 ๘. มนุษย์เหยียบยำ่าศาสนา เหยียบยำ่าศีลธรรม เหยียบยำ่าพระเจ้า

 ๙. การใช้สิ่งประดิษฐ์หรือที่เรียกว่านวัตกรรมให้เกิดอันตรายแทนที่จะเกิดประโยชน์

 ที่กล่าวมาน้ีเป็นเหตุให้ศาสนา หรือศีลธรรมกำาลังหายไปจากโลก ในคัมภีร์สารสังคหะได้กล่าวถึง

ความเสื่อมของศาสนาไว้ว่า ๑. อธิคมอันตรธาน คือ ความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพาน ๒. ปฏิปัตติอันตรธาน 
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คือ ความเสื่อมสิ้นแห่งการปฏิบัติ ๓. ปริยัติอันตรธาน คือ ความเสื่อมสิ้นของปริยัติ ๔. ลิงคอันตรธาน คือ ความ

เสื่อมสิ้นแห่งเพศ คือ เมื่อยังทรงเพศอยู่ เพศก็ยังไม่เสื่อมสิ้น ๕. ธาตุอันตรธาน คือ ความเสื่อมสิ้นแห่งธาตุ จาก

เหตุทั้ง ๕ ประการนี้ ท่านพุทธทาสจึงกล่าวไว้ตอนหนึ่งใน ธัมมิกสังคมคมนิยม ; ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม 

ในเชงิเปรยีบเทยีบวา่ “พระพทุธเจา้ประสติูกลางดนิ พระพุทธเจา้ตรสัรูก้ลางดนิ พระพทุธเจา้นัง่นอนสอนศาสนา

กลางดิน พระพุทธเจ้านิพพานกลางดิน ท่านเป็นเกลอกับธรรมชาติถึงขนาดนี้ แต่พวกลูกศิษย์นี้อยากจะอยู่บน

วิมาน อยากจะตายบนวิมาน อยากจะมีอะไรๆ อย่างวิมาน 

 ๒.๔ สังคมนิยมตามหลักแห่งพระศาสนา

 สิ่งที่เรียกว่าสังคมนิยม ก็คือ การจัดระบบที่ทำาให้สังคมเป็นปกติ หรือเป็นปกติสุขนั้นแหละจึงจะ

เรียกว่าสังคมนิยม” สังคมนิยม (Socialist) ทัศนของปรัชญาการเมือง คือ ระบบหนึ่งที่ยึดหลักการเปลี่ยนแปลง

ของอำานาจเปน็เครือ่งกำาหนด และจดัรปูแบบสงัคมซึง่จะทำาไดก้โ็ดยรฐัเปน็ผู้มแีละใช้อำานาจสงูสดุเดด็ขาดในการ

วางแผนควบคมุดำาเนนิการทุกอยา่งของสงัคม โดยเริม่ตัง้แตเ่ศรษฐกจิเปน็พืน้ฐานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางชวีติ

ใหม่ที่เชื่อว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและผลประโยชน์ร่วมกัน สังคมนิยม มีการแบ่งออกเป็น ๓ จำาพวก คือ 

๑. สงัคมนยิมอดุมคต ิ(Utopian Socialism) เปน็ลทัธทิีเ่นน้การสนบัสนนุการมกีรรมสทิธ์ิรว่มของชมุชน ๒. สงัคม

นิยมมารก์ซสิม ์(Marxism Socialism) เป็นลทัธ ิหรอืแนวคดิท่ีเปน็สังคมนยิมวทิยาศาสตร ์(Scientific Socialism) 

นักคิดที่เป็นต้นแบบความคิดนี้ คือ คาร์ล มาร์กซ์ ๓. สังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism) เป็น

ลทัธ ิหรอืแนวคดิทีอ่ยูก่ึง่กลางระหวา่งสงัคมนยิมอดุมคต ิและสงัคมนยิมมาร์กซซ์สิม ์สงัคมนยิมประชาธปิไตยมพีืน้

ฐานแนวความคดิแบบสงัคมนยิม และมวีธิกีารตอ่สูเ้พือ่ให้บรรลถุงึเปา้หมายตามระบบและวถิทีางประชาธปิไตย 

สงัคมนิยมทัง้ ๓ ประเภททีก่ลา่วมาทา่นพทุธทาสกลา่ววา่เปน็ “สัจจาภนิเิวส” ความคดิเห็นทีเ่ชือ่วา่เป็นความจริง

เฉพาะถิ่น เฉพาะกาล เฉพาะปัญหา ไม่ใช่ของธรรมชาติ ไม่อาจจะใช้ได้ตลอดกาล ทุกระบบล้วนมีส่วนดีทั้งสิ้น

หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก แต่ต่อมาคน หรือสังคมละทิ้งพระเจ้า ละทิ้งพระธรรม ทิ้งศาสนา

ความรนุแรงกเ็กดิขึน้จนกลายเปน็ปญัหา ทา่นพทุธทาสกล่าววา่ “การแยกธรรมะออกจาการเมือง การเมอืงนัน้เปน็

เรื่องสกปรก” สังคมนิยมตามหลักศาสนา คือ สังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรม หรือที่เรียกว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” 

จิตวิญญาณของธัมมิกสังคมนิยม เช่น ทศพิธราชธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐ โพชฌงค์ ๗ เป็นต้น

 ๒.๕ สังคมนิยมชนิดที่ช่วยโลกได้

 สงัคมนยิมทีเ่ปน็อดุมคตขิองพทุธบรษิทั เรามอีดุมคตสิงัคมนยิมอยูแ่ล้วโดยไมรู่สึ้กตวัจะวา่อยูใ่นระบบ

การปกครองของคณะสงฆใ์นครัง้พทุธกาลเร่ือยๆ มาอยา่งนีก็้ยงัได ้หรอืวา่จะมอียูแ่ลว้ในระบบธรรมะในพระพทุธ

ศาสนา ที่เป็นส่วนพระธรรม อย่างนี้ก็ได้ หรือจะดูว่าพระพุทธองค์ทรงประพฤติต่อสัตว์โลกทั้งหลายอย่างไร ก็ยัง

เห็นได้ว่าเป็นระบบสังคมนิยมที่สูงสุด ธรรมะที่แท้จริง คือสังคมนิยม ซึ่งจะต้องอาศัยกัน ซึ่งตรงตามหลักอิทัป

ปัจจยตา ซึ่งเป็นกฎที่บัลดาลให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของธรรมชาติ ความรักความสามัคคี ความเมตตากรุณา จะ

เป็นสังคมนิยมที่เป็นที่พึ่งได้ ท่านพุทธทาสกล่าวว่า ธัมมิกสังคมนิยมเหมือกับการจุดไฟบ้านรับไฟป่า สร้างธัมมิก

สังคมนิยม ปอ้งกนัสงัคมนิยมบา้คลั่ง ธรรมชาตแิท้ๆ  มีลักษณะสังคมนิยม มเีจตนารมณ์ของสงัคมนิยม เพราะมัน

ไม่มีอะไรที่อยู่ได้ตามลำาพังคนเดียว ตัวเดียว ส่วนเดียว ธาตุเดียว อณูเดียวไม่ได้มันต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไป

ทั้งนั้น 

 ๒.๖ ค่าและความจำาเป็นที่ต้องมีศีลธรรม

ค่า มีความหมาย ๒ ลักษณะ คือ ค่าที่มีลักษณะระดับโลกียะ เช่น คุณค่า ประโยชน์ ราคา ของสิ่งต่างๆ และค่าที่
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มีลักษณะเป็นสภาวธรรม เช่น กาย จิต ที่มีค่าคือมีศีล มี สมาธิ และปัญญา 

 ศีลนั้นมีหลายชนิดตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ฆราวาส มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ระดับบรรพชิต ศีล ๒๒๗ ศีล

มสีภาวะ คอื ความปกต ิและมีความหมายในลกัษณะเลีย้งชพีทีส่จุรติดว้ย สง่ผลใหผู้ป้ฏบิตัถิงึพรอ้มดว้ยความสขุ 

โภคทรัพย์ ความบริสุทธิ์ ความหลุดพ้น ก็ด้วยอาศัยศีล 

 มนุษย์เราจะต้องมีศีลธรรม “ตามความใน ธัมมิกสังคมนิยม” จึงจะอยู่กันเป็นผาสุก ถ้าเราไปหลงใน

ค่าของวัตถุที่มันหลอกเราให้รักให้เกลียด เราไม่มีทางที่จะมีศีลธรรมที่ดีได้ เราจะไปหลงรักหลงเกลียด หลงบูชา

สิ่งที่ไม่ควรจะบูชา แล้วก็เกลียดสิ่งที่ควรจะบูชาอย่างน้ีเป็นต้น สังคมใดมีศีลธรรมมากสังคมน้ันก็เป็นสังคมที่มี

ปัญญา ทำากิจการอันใดก็ย่อมสำาเร็จ ทำางานเลี้ยงชีพก็สำาเร็จ ทำาลายกิเลสให้หมดไปก็สำาเร็จ ทำานิพพานให้แจ้งก็

สำาเร็จ เรียกได้ว่าศีลธรรม คือ รากฐานแห่งความสำาเร็จ ดังนั้นสังคมจึงจำาเป็นต้องมีศีลธรรม

 ๒.๗. การวิเคราะห์คุณค่าของธัมมิกสังคมนิยม

 ๗.๑ คุณค่าต่อสังคม

 ถงึแมว้า่สภาพทางสงัคมในขณะทีท่า่นพทุธทาสรจนา “ธมัมกิสังคมนยิม” จะอยูใ่นภาวะทีก่ำาลังวุน่วาย 

มปัีญหาทางการเมืองระหวา่งรฐับาลกบัผูต้อ่ตา้นทีเ่หน็ตา่งทางการเมอืง ตอนนัน้บา้นเมอืงกำาลังขาด ส่ิงทีเ่รยีกวา่ 

“ศีลธรรม” จนท่านสะท้อนออกมาเป็นวลีหนึ่งว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ท่านพุทธทาสได้นำาเสนอ

แนวทางการแกป้ญัหาทางการเมอืงของสงัคมไทยในขณะนัน้ดว้ยแนวคิดทางการเมอืง ธมัมกิสังคมนยิม โดยทา่น

เหน็วา่สามารถแก้ปญัหาสงัคมได้อยา่งรวดเรว็และยัง่ยนื โดยทา่นเหน็วา่ทีจ่รงิกเิลสของคนตา่งหากทีเ่ปน็ตน้เหตุ

ของปญัหา ทา่นพทุธทาสไดส้รา้งเครือ่งมอืในการสอนธรรมะแกค่นผ่านงานศิลปะและจติกรรม เช่น การสรา้งโรง

มหรสพทางวิญญาณ โรงปั้นและภาพปั้นชุดพุทธประวัติ โรงเรียนหิน เสาร์ ๕ ต้น ฯลฯ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สรุป 

คุณค่าต่อสังคมดังนี้

 ๑) ธัมมิกสังคมนิยมในฐานะทำาให้สังคมแห่งมิจฉาทิฐิกลายเป็นสังคมสัมมาทิฐิ

 สัมมาทิฐิ แปลว่า ความเห็นที่ถูกต้อง คือสังคมที่ท่านพุทธทาสกำาลังรจนา ธัมมิกสังคมนิยม เป็น

สังคมที่มีปัญหาอย่างน่าเป็นห่วงสาเหตุมาจากคนกำาลังเดินออกนอกคลองธรรม คือ มีความเห็นที่ตรงข้ามกับ

หลกัศาสนา จนมจิฉาทฐิเิข้าครอบงำา กลายเปน็สงัคมมจิฉาทฐิ ิจะเหน็ไดว่้า ธมัมกิสงัคมนยิม กบัสงัคมสงเคราะห ์

เป็นสิ่งเดียวกัน ในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวเกี่ยวกับการสงเคราะห์กัน ไว้ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ในหลักสารณีย

ธรรม การสงเคราะห์กันในพุทธศาสนาถือว่า เป็นพลังอย่างหนึ่ง เรียกว่า พละ ที่เรียกว่า สังคหพละ เพราะการ

สงเคราะห์กันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ดังคำากล่าวที่ว่า สุขัง สังฆัสฺสะ สามัคคี ความสามัคคีในหมู่คณะนำา

สุขมาให้ ทั้งระดับปัจเจกชน และระดับสังคม หากสังคมสงเคราะห์กันสังคมก็เป็นสุข แม้ในมงคลสูตรก็ได้กล่าว

ถึง การสงเคราะห์กันว่าเป็นมงคลอันประเสริฐ เช่น มาตาปิตุอุปฏฐานำ การสงเคราะห์พ่อแม่ ปุตฺตสงฺโห การ

สงเคราะห์บุตร ทารสฺส สงฺคโห สงเคราะห์ภรรยา ญาตกานญฺจ สงฺคโห การสงเคราะห์ญาติ ธัมมิกสังคมนิยม 

หรือสังคมสงเคราะห์นั้นจะมีคุณค่าต่อสังคมโดยเป็นรากฐานของสังคมแห่งความสงบสุข

 ๒) ธัมมิกสังคมนิยมในฐานะใช้อบรมข้าราชการ และประชาชน

 ในคราวพูดให้โอวาทในการประชุมคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค ๘ สภา

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมชณูปถัมภ์ และประชุมพุทธมามกาจารย์และผู้บริหารศูนย์ยุวพุทธ

กะ ย.สส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ท่านได้บรรยาย ธัมมิกสังคมนิยม ในหัวข้อ ๑) 

สังคมสงเคราะห์อันสูงสุดคือ การช่วยกันถอยหลังเข้าคลองอีกครั้งหนึ่ง ๒) สังคมสงเคราะห์ควรสงเคราะห์กันให้
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มีสัมมาทิฐิ ๓) ในยุคปัจจุบันศาสนาหรือศีลธรรมกำาลังหายไปจากโลก ในคราวบรรยายแก่ผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑๕ 

เมื่อ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ในหัวข้อ สังคมนิยมตามหลักแห่งพระศาสนา หรือการบรรยายเกี่ยวกับธัมมิก

สังคมนิยมในวันสำาคัญทางศาสนาวิสาขบูชา มาฆบูชา

 ๓) ธัมมิกสังคมนิยมในฐานะหลักการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม

 หลกัการทีว่า่ระบบการเมอืงใดกต็ามจะเปน็ระบบทีถ่กูตอ้งไดถ้า้ประกอบดว้ยธรรม ในแงน่ีท่้านพทุธ

ทาสได้เสนอให้ปัจเจกบุคคลมีธรรม และช่วยกันสร้างความถูกต้องให้แก่ส่วนรวม ความถูกต้องนี้แสดงออกโดย

การสร้างระบบการศึกษาท่ีดี ระบบการเมืองท่ีดี เป็นต้น ความคิดของท่านพุทธทาสในส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า

อย่างมาก และสามารถนำาหลักการนี้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ เป็นหลักการของการอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตา

กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักในเพื่อนมนุษย์

 ในสงัคมมคีน ๒ กลุม่ คอื กลุม่แรกเปน็คนยากจนคนพกิารคนอะไรกต็าม กลุม่ที ่๒ คนมัง่มวีาสนา เมือ่

ดำาเนนิตามแนวทางธมัมกิสงัคมนยิม ท้ังสองกลุม่จะรว่มทำาประโยชนแ์กส่งัคม ทา่นพทุธทาสกลา่ววา่ “...ถา้เราจะ

มรีะบบเศรษฐกจิทีด่ ีไมใ่หส้ญูเสยีไปเลยทัง้สองฝา่ยคนมัง่มแีละคนยากจนแลว้มนักต็อ้งบวกกนัเขา้ เกดิประโยชน์

และก็ปันกันเต็มที่ แล้วให้มีส่วนเหลือเพื่อทำาประโยชน์แก่สังคม อาตมาเรียกเอาเองว่า ธัมมิกสังคมนิยม คือมัน

ต้องเป็นระบบสังคมนิยม ต้องเอาสังคมเป็นใหญ่ เอาบุคคลเป็นใหญ่ไม่ได้ แล้วมันต้องประกอบไปด้วยความถูก

ต้องที่ทำาให้มันอยู่กันได้ จึงต้องเรียกว่า ธัมมิกะ...” ดังนั้นผู้วิจัยจึงเรียกว่า “ระบบการอยู่ร่วมกันระหว่างนายทุน

และกรรมาชีพ”

 ๔) ธัมมิกสังคมนิยมในฐานะช่วยให้สังคมอยู่รอด  

 ธัมมิกสังคมนิยม คือ สังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมะ ธรรมะ หมายถึงปรากฏการณ์ทั้งหลาย กฎ

ความจริง ที่มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ก็เรียกว่า ธรรมะ หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้น ก็

เรยีกวา่ ธรรมะ โดยปกตคินในสมยัแรกเมือ่โลกกำาเนดิข้ึน มีธรรมะ มศีลีธรรม อยูก่นัอยา่งผาสกุตอ่มา เกิดอธรรม

ขึ้นในใจจึงเกิดความเสื่อมเรื่อยมาจากเสื่อมน้อยไปจนเสื่อมมาก ดังที่กล่าวไว้ในอัคคัญญสูตร จะเห็นได้ว่าสาเหตุ

แห่งความเสื่อมมาจากการขาดศีลธรรม หากสังคมประกอบด้วยธรรมแล้วความเสื่อมจะไม่มีเลยมีแต่ความเจริญ

ฝา่ยเดียว แนวคดิธมัมกิสงัคมนยิมจงึเป็นแนวคดิหนึง่ทีน่ำาคนใหเ้ขา้มาสูค่ลองธรรม สงัคมกจ็ะสงบสขุ มแีตค่วาม

เจริญฝ่ายเดียว

 ๕) ธัมมิกสังคมนิยมในฐานะแก้ไขปัญหาสันติภาพของสังคม

 การไมเ่อาสว่นเกนิ” สว่นทีเ่กนิกค็นืสูส่ว่นรวม หรอืคืนสู่ธรรมชาต ิถา้เรามองธรรมชาตใินฐานะทีม่เีจต

นารมณคื์อความมศีีลธรรม มนัก็มเีจตนาเพือ่สนัตภิาพ ; ศลีภาวะ หรอืภาวะแหง่ความปกตอินัเปน็วตัถปุระสงคข์อง

ธรรมชาต ิถา้ผดิปกตไิม่ใช่วตัถปุระสงคข์องธรรมชาต ิดงันัน้หากมองวา่บคุคลในสงัคมทีเ่ปน็ธมัมกิสงัคมนยิมเปน็

บุคคลที่ประกอบด้วยธรรม เป็นส่วนประกอบที่ดีที่สมบูรณ์ สำาหรับจะสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพ ธัมมิกสังคมนิยม 

เป็นการแก้ไขปัญหาสันติภาพใน ๒ ระดับ คือ ๑. การแก้ไขปัญหาสันติภาพในระดับบุคคล และ ๒. การแก้ปัญหา

ในระดบัสงัคม การแกป้ญัหาในระดบัสงัคม “สงัคมทีมี่ความถกูต้อง” ระบบการเปน็อยู ่การควบคุม การปกครอง 

ของบุคคลเหล่านั้น ที่มักจะเรียกรวมๆ กันว่า ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ เรียกง่ายๆ ก็ว่าที่จะเป็นผู้ปกครอง 

เป็นคณะผู้ปกครอง จะเรียกว่ารัฐบาล หรืออะไรก็ยังไม่หมด เพราะมันรวมหลายฝ่ายที่รวมกันทำาหน้าที่ปกครอง 

ทุกๆ ระบบที่เป็นระบบการปกครอง ระบบการควบคุมมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วย มนุษย์แต่ละคนจะต้องถูกต้อง 

ระบบการควบคุมการเป็นอยู่ของมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วย 

๒๖๔
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๓. คุณค่าต่อเศรษฐกิจ 
 ธมัมกิสงัคมนยิมของท่านพทุธทาส ไดก้ลา่วถงึหลกัธรรมทีใ่ชอ้ธบิายระบบเศรษฐกจิไดเ้ปน็อยา่งดวีา่ 

"ตวัแทจ้รงิของธรรมชาตนิัน้กเ็ปน็สงัคมนยิม คอืวา่มนัไมม่อีะไรทีจ่ะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วได ้มนัตอ้งอาศัยกนัและกัน 

ไมม่แีผน่ดนิ ตน้ไมจ้ะอยูไ่ดอ้ยา่งไร ไมม่ตีน้ไม ้แผน่ดนิจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร" ธมัมกิสังคมนิยมสอดคล้องกบัวทิยาศาสตร์

สมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักคิดเรื่องธรรมาภิบาลของระบบทุนนิยม วิทยาศาสตร์ใหม่มองโลกแตกต่างไปจาก

แนวคดิวทิยาศาสตร ์แนวคดิเศรษฐกจิการเมอืงแบบดัง้เดมิ แนวคดิใหมม่องวา่ โลกอยูไ่ดด้ว้ยสายใยแหง่สมัพนัธ์

และพึ่งพาอาศัยกัน แบบนำ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า แตกต่างจากความคิดเก่าของสังคมมนุษย์ นอกจากนี้ เศรษฐกิจใน

ระบบสังคมนิยมตามแนวคิดท่านพุทธทาสช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับกรรมมาชีพ เพราะว่า

หากนายทุนไม่เอาส่วนเกิน ส่วนเกินนั้นก็จะเหลือมาสู่ส่วนรวมเม่ือกรรมกรและนายทุนไม่ขาดแคลนสังคมก็น่า

อยู ่มคีวามสงบ สงครามกไ็มเ่กดิข้ึน โลกก็จะมแีตสั่นตสิขุ เศรษฐกจิตามแนวคดิทา่นพทุธทาส ในธมัมิกสงัคมนยิม 

เปน็เศรษฐกจิทีป่ระกอบดว้ยความเอือ้อาทร อหงิสา (ความไมเ่บยีดเบยีน) ตวัอยา่งเศรษฐกจิทีป่ระกอบดว้ยธรรม 

เช่น เศรษฐกิจพรมวิหาร เศรษฐกิจฆราวาสธรรม เศรษฐกิจอริยสัจ ฯลฯ คำาว่า เศรษฐกิจ อาจแปลว่า การงาน

ที่ประเสริฐที่สุด กล่าวคือ การงานที่ทำาแล้วสนุกในการทำางานนั้น ได้ผลมาแล้วกินเก็บแต่พอดี ส่วนเหลือก็ช่วย

ผู้อื่น ถ้าทำากันอย่างน้ีแล้วในไม่กี่นาทีโลกน้ีก็เป็นโลกศรีอริยเมตไตรย มีแต่ความรักความเมตตา เหลียวไปไหน

ก็มีแต่คนที่จะช่วย ยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นคือโลกของพระศรีอารยเมตไตรย ซึ่งเขาอุปมาว่ามีต้นกัลปพฤกษ์ ๔ มุม

เมือง ใครต้องการอะไรก็ไปเอาที่นั่น เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยธรรมยังดีกว่าต้นกัลปพฤกษ์เพราะไปทางไหนก็มี

แต่คนยื่นมือเข้าช่วยอยู่รอบตัว 

๔. คุณค่าต่อการเมือง
 คุณค่าด้านการเมืองของท่านพุทธทาสพิจารณาได้ ๒ ส่วน คือ ในฐานะหลักการหรือคุณค่าด้านจิตใจ 

ท่านพุทธทาสเสนอว่าระบบการเมืองใดก็ตาม ถ้าหากประกอบด้วยธรรมแล้ว ถือว่าเป็นระบบการเมืองที่ถูกต้อง

ท่านได้เสนอระบบการเมืองแบบ “ธัมมิกสังคมนิยม” เป็นระบบการเมืองในอุดมคติของท่านเราอาจนำาความคิด

ของท่านในส่วนน้ี ไปเผยแพร่เพ่ือเป็นรากฐานของความเช่ือหรืออุดมการณ์ทางการเมืองได้ ส่วนที่สอง ในด้าน

ของระบบการปกครองการที่ท่านพุทธทาสเห็นว่า การปกครองที่ผู้ปกครองใช้วิธีการปกครองแบบเผด็จการโดย

มีธรรมกำากับ เป็นการปกครองที่ดีที่สุด ซึ่งด้านคุณค่าต่อการเมืองผู้วิจัยวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นดังนี้

 ๑) เป็นแนวทางปฏิบัติทางการเมืองของประเทศไทย

 การนำาเสนอให้มีการปกครองที่ผู้ปกครองมีธรรม ปกครองด้วยวิธีเผด็จการ ในส่วนนี้อาจจะมีปัญหา

เมื่อนำามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เนื่องมาจากบริบททางสังคม และการเมืองไทยปัจจุบัน กระแสความคิด

ประชาธิปไตยทั้งในแง่ของระบบการเมือง และในแง่ของวิถีชีวิตประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ยอมรับกันเป็นการทั่วไป 

ดงันัน้ในการท่ีผูป้กครองจะอา้งธรรมแล้วใชว้ธิเีผดจ็การปกครองนัน้ ถงึแมว้า่จะกระทำาไปเพือ่ประโยชนแ์กช่มุชน

ก็ตาม แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมโดยเฉพาะกระแสการเมืองของโลกปัจจุบัน ท่านพุทธทาสก็ไม่ได้

เสนอให้ผู้ปกครองต้องใช้อำานาจเผด็จการตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ แต่ให้ผู้ปกครองเลือกใช้ตามเหมาะสม

และตามสถานการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูป้กครองนัน้ตอ้งเปน็ผูท้ีม่ธีรรมดว้ย ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อื เราจะแสวงหา

ผูป้กครองทีม่ธีรรมไดอ้ย่างไร และหากว่าแสวงหาไดแ้ลว้ในภายหนา้จะบดิพลิว้หรอืไม ่เราจะมวีธิทีีจ่ะถอดถอนผู้

ปกครองอย่างไร ซึ่งประเด็นเหล่านี้ท่านพุทธทาสมิได้ให้คำาตอบไว้ ประเด็นเรื่องผู้ปกครองที่มีธรรมปกครองด้วย
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วิธีเผด็จการจึงเป็นสิ่งที่เป็น อุดมคติ ซึ่งยังมีอุปสรรค์ในการนำาไปปฏิบัติอยู่มาก

 ๒) ธัมมิกสังคมนิยมทำาให้มีระบบการเมืองที่ถูกต้อง

 การเมืองที่ถูกต้องคือ ระบบที่ทำาให้อยู่กันอย่างผาสุก โดยไม่ต้องใช้ศาสตรา โดยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่

ตอ้งใชอ้ำานาจ อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสขุ นัน่คอืระบบการเมอืงทีเ่ราตอ้งการในเวลานี ้แตม่นัตอ้งประกอบไปดว้ย

สว่นประกอบหลายๆ อยา่ง เชน่วา่มนัตอ้งมรีฐับาล มกีารบริหาร มตีลุาการ ทีถ่กูตอ้ง ใหม้รีฐัสภาประชาชน ทีอ่อก

กฎหมายโดยถูกต้องสมควรแก่สถานการณ์จริงๆ แต่ถ้าคนโง่มาเป็นสมาชิก มันก็ทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุด มันต้อง

เปน็คนมธีรรมะ มศีลีธรรม มาเปน็สมาชกิของรฐัสภาหรอืสภาประชาชน แลว้จะตอ้งมกีารควบคมุรัฐบาลอยา่งถูก

ต้อง สภาต้องควบคุมรัฐบาลด้วยจิตใจที่เป็นธรรม ไม่ใช่คิดจะล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เป็นพรรคการเมืองที่เห็น

แก่พรรคมากกว่าเห็นแก่ประเทศชาติ ก็กลายเป็นว่าเอาพรรคให้เจริญก่อนประเทศชาติ ประเทศเลยยุ่งวุ่นวาย

 ๓) เกิดทฤษฎีใหม่ทางการเมือง

 ทฤษฎีการเมืองแบบ ธัมมิกสังคมนิยม เกิดจากกระแสวัตถุนิยมและทุนนิยมสมัยน้ัน กลายเป็นข้อ

อ้างของฝ่ายตรงข้ามท่ีจะนำาระบบสังคมนิยมเข้ามาแก้ไข ท่านพุทธทาสเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้ด้วยความเป็น

ห่วง เพราะกระแสดังกล่าวขัดกับปณิธาน ข้อ ๓ ที่ว่า จะต้องนำาโลกออกจากวัตถุนิยม ในคราวนั้นนักศึกษาและ

ปัญญาชนบางส่วน เข้าเป็นแนวร่วมกับคอมมิวนิสต์ แต่บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีรุนแรง ได้หันมายึดแนวทาง

แบบพุทธทาส โดยเข้ามาเป็นศาสนุศิษย์และร่วมกันต่อต้านคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันนั้น ฝ่ายทุนนิยมที่เป็น

ชาติยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาได้ส่งซีไอเอ (หน่วยสืบราชการลับ) มาชวนท่านเข้าแนวร่วมต่อต้านคอมมิวนิสต์ แต่

ท่านตอบว่ากลัวกิเลสมากกว่าคอมมิวนิสต์ เพื่อตอบโต้ฝ่ายต่างๆ เหล่าน้ี ท่านจึงนำาเสนอการเมืองในรูปแบบ 

ธัมมิกสังคมนิยม โดยเริ่มจากสังคมมนุษย์ ไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติว่าธรรมชาติแท้ๆ มีลักษณะสังคมนิยม มี

เจตนารมณ์ของสังคมนิยม เพราะมันไม่มีอะไรที่อยู่ได้ตามลำาพังคนเดียว ตัวเดียว ส่วนเดียว ธาตุเดียว อณูเดียว 

โดยเปรยีบเทยีบกบัดวงดาวในทอ้งฟา้วา่ ไมรู่ว้า่มมีากมายเทา่ไร มนัอยูก่นัดว้ยระบบสังคมนยิม จกัวาลจงึอยูร่อด

ได้ จักวาลของเราเล็กๆ นี้ มีพระอาทิตย์เป็นแม่ มีดาวพระเคราะห์นั่นนี่รวมทั้งโลกนี้เป็นบริวาร มันก็อยู่กันอย่าง

ระบบสังคมนิยม แต่มันไม่บ้าถึงกับชนกัน

ธัมมิกสังคมนิยมแบบพุทธทาสต่างจากนี้ คือ

 ก. เน้นระบบศีลธรรม มีธรรมคอยกำากับตลอดเวลา มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงเล็ก

น้อย เพราะเชื่อว่าถ้าคนมีศีลธรรม ปัญหาเศรษฐกิจ จะแก้ได้เอง

 ข. ยึดถืออุดมการณ์แบบโพธิสัตว์ เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นก่อนประโยชน์ตน

 ค. เนน้เสรภีาพเชน่กนั แตม่ใิชเ่สรภีาพทางชนชัน้ หากเปน็เสรภีาพทีป่ราศจากการตกอยูภ่ายใตก้เิลส

 ง. ยึดถือเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้สมคล้อยกับธรรมชาติไม่บริโภคส่วนเกิน แต่ไม่ห้ามแสวงหา

ส่วนเกิน โดยถือหลักว่า ต้องนำาส่วนเกินมาเป็นส่วนเฉลี่ยแบ่งปันให้แก่สังคม

 จ. ใช้ระบบเผด็จการโดยธรรม ตามหลักทศพิธราชธรรม โดยปฏิเสธความรุนแรง การต่อสู้แบ่งแยก

ใดๆ 

 ทฤษฎีการเมืองแบบธัมมิกสังคมนิยม หากนำามาใช้ปฏิบัติในระบบการเมืองของไทยอย่างจริงใจการ

พัฒนาประเทศคงจะก้าวหน้าเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ธัมมิกสังคมนิยม สำาหรับสังคมปัจจุบันนับว่าเป็นไปได้

ยากในการนำาไปปรับใช้ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุเพราะว่า หลักการนี้ปัญหาอยู่ที่จะทำาอย่างไรให้ได้ผู้
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ปกครอง หรือผู้นำาและคณะของผู้นำา เป็นบุคคลที่มีศีลธรรม และปัญญาควบคู่กันไป อันนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งเพราะ

บางครั้งหากมีปัญญามาก แต่เป็นผู้อธรรม หรือบางครั้งเป็นคนมีธรรมแต่ขาดปัญญา ก็ไปไม่ถึงฝ่ัง ปัญหาอีก

ประการหนึ่งคือ คนในสังคมส่วนมากตกอยู่ภายใต้อธรรมครองใจ พอเลือกผู้แทนก็ได้พวกที่มีใจเป็นอธรรมเป็น

ผู้นำาก็เป็นผู้นำามีอธรรมครองใจตั้งเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่มีอธรรมครองใจ ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่ไม่

สำาเรจ็เพราะใชค้นทีม่อีธรรมไปแก้ไขปญัหา เปน็ทีน่า่หวัร่อวา่ผูแ้ทนบางคนไปนัง่ทำาหนา้ทีใ่นสภากลบัไมท่ำาหนา้ที่

ที่ได้รับจากประชาชนที่เลือกตนเข้ามาในสภา บางคนทะเลาะกันออกโทรทัศน์ บางคนนั่งหลับในสภาไม่มีความ

ละอาย ดังนั้นการนำาทฤษฎีของท่านพุทธทาสไปประยุกต์ใช้ในสังคมวัตถุนิยม ก็จะมีอุปสรรคอยู่มาก โดยเฉพาะ

ในสังคมที่มีกิน กาม เกียรติ อย่างบ้าคลั่ง ซึ่งหลายๆ สังคม ก็เป็นไปอย่างนั้น ถ้ามองถึงสาเหตุก็พบว่า ปัญหาอยู่

ที่คนในระดับปัจเจกชนที่ไม่มีธรรมครองใจมาก่อน ทำาให้เลือกผู้ปกครองที่ไม่มีธรรมครองใจมาเป็นผู้นำาในที่สุด

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้ 

 แม้ว่าในกระแสสังคมวัตถุนิยมประชาธิปไตยจะยากในการนำาธัมมิกสังคมนิยมไปปฏิบัติให้ได้ผล แต่

หากนำาไปปฏบิตัไิดแ้มเ้พยีงเลก็นอ้ยกม็ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จัิยมขีอ้เสนอแนะในการนำาผลวจิยั

ไปใช้ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำาหรับการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

 ๑) ในระดับปัจเจกชนควรนำาธัมมิกสังคมนิยม ไปใช้ในการทำาลายกิเลสของตนเอง เพราะการแก้ไข

ปัญหาไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่ ต้องแก้ปัญหาที่ตนเองก่อนไม่ใช่แก้ที่ผู้อื่น

 ๒) ในระดับครอบครัวควรนำาธัมมิกสังคมนิยมปลูกฝังให้แก่เยาวชน คือ ฝึกให้มีธรรมตั้งแต่เล็กๆ โดย

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน เช่น เน้นให้เด็กไม่เก็บส่วนเกิน

 ๓) ในระดบัหนว่ยงานควรนำาแนวคดิธมัมกิสังคมนยิมไปใชเ้ปน็นโยบายในการทำางานของทกุสว่นงาน 

คือ การไม่เก็บส่วนเกิน เจียดส่วนเกินให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม 

 ๔) ในระดับสังคมควรมีโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่ผลิตนักการเมืองแบบธัมมิกสังคมนิยมโดย

เฉพาะเพื่อให้มีนักการเมืองที่มีธรรมครองใจและมีปัญญา โดยอาจตั้งเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าเป็นนักการเมืองหรือ

กฎหมายต้องผ่านสถาบันนี้ก่อน

 ๕) รัฐบาลควรมีนโยบายด้านเศรษฐกิจแบบ การเจียดส่วนเหลือให้สังคม โดยรัฐบาลเป็นแบบอย่าง

ในการริเริ่ม

 ๖) ในอดีตท่านพุทธทาสได้บรรยายแก่สภาสงเคราะห์และผู้พิพากษาก่อนออกปฏิบัติงาน ปัจจุบัน

ไม่มีการสืบทอดเจตนา ดังนั้นควรมีการสืบทอดเจตนาโดยการบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกครั้ง

 ๗) การพฒันาการเมอืงและประชาธปิไตยบนฐานแหง่ธรรม จะเกดิผลทีด่ไีดน้ัน้ตอ้งนำาหลักธรรม (ศีล

ธรรม) มาเปน็รากฐานของระบอบประชาธิปไตยนัน่คือ กลุ่มตา่งๆ ในสังคมตอ้งตระหนกั และเหน็คุณค่าของหลัก

ธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจะนำามาซึ่งความศรัทธา และส่งผลต่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

 ๘) หลักธรรมเพื่อพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ดังนั้น การ

จะนำาหลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาการเมืองนั้นจำาเป็นจะต้อง

  ๘.๑ ทำาความเข้าใจหลักธรรมให้ถูกต้อง

  ๘.๒ นำาหลักธรรมไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
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 ๖. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรศกึษาเกีย่วกบัการนำาหลกัธัมมกิสงัคมนยิมไปใชใ้นการบรหิารหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน

 ๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก

  ๓) ศึกษาถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับธัมมิกสังคมนิยมในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับการปกครอง การ

บริหาร ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาครัฐ 

 ๔) วิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการนำาหลักธัมมิกสังคมนิยมไปใช้ในการบริหารงาน 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ : กรณีศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำาบล

นำ้าโมง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ใน

การอนรัุกษ์โบราณวตัถุ เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเปน็มาของแหลง่โบราณวตัถวุดัศรีชมภอูงคต์ือ้ ตำาบลนำา้โมง อำาเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุของวัดศรีชุมภูองค์ตื้อ 

ตำาบลนำ้าโมงอำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

และการวิจัยจากภาคสนาม (Field Work) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ ไวยาวัจกรวัด ปราชญ์ชาว

บา้น และผูน้ำาชมุชนทัง้ภายในชมุชนวดัศรชีมภอูงคต์ือ้และชมุชนใกลเ้คยีงวดัศรชีมภอูงคต์ือ้ จำานวน ๒๐ รูป/คน 

โดยนำาข้อมูลที่ได้มาประกอบเนื้อหางานวิจัย 

 ผลการวิจัย พบว่า
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ABSTRACT

 The Research “The Role of Buddhist Monk’s in Conservation Artifacts : A Case Study of 

Wat Si Chomphu Ong Tue, Nam Mong, Tha Bo District, Nongkhai Province.” to study the theory, 

the role of the clergy in the conservation of artifacts. To study the history of the ancient Wat 

Si Chomphu Ong Tue, Nam Mong, Tha Bo District, Nongkhai Province. And to study the role of 

the clergy in the conservation of the antiquities of Wat Si Chumphu Ong Tue, Nam Mong, Tha 

Bo District, Nongkhai Province. This research The Qualitative Research and research from the 

field (Field Work) for interviews, including monks, vicar scholars, and community leaders in Wat 

Si Chompku Ong Tue and the neighboring community of Wat Si Chomphu Ong Tue overused 

the number ๒๐ persons, the information to be attributed content Research findings showed.

The role of the clergy in the conservation of artifacts, the study found that: (1) medical care 

role. 1. The monks play leadership role in the field of maintenance 2. Maintenance 3. per-

suade the public role of faith of the public in attendance 4. the role of routine ecclesiastical 

(2) restoration role 1. The role of the monks as a spiritual leader 2. The role of funding for 

restoration 3. The role of the campaign to the value of the 4 events in the restoration (3) A 

place of learning monks have the following roles: 1. The Training Awareness initiatives roles 

2. The role of the four antiquities 3. The role in creating awareness on conservation (4) the 

problems that the clergy and the people do not know the importance of antiquities. They lack 

knowledge person and lack of support from the government. It has maintained a suggestion 

that the agency should be involved in the training to educate the public and train personnel 

within the temple to educate especially the conservation of artifacts.

Keywords: Monks, Conservation, artifacts 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ล้วนแล้วแต่อาศัยพระพุทธ

ศาสนาเปน็รากฐาน การอยูร่ว่มกนัของคนไทยสว่นมาก กล็ว้นแตน่ำาเอาพระพทุธศาสนามาเปน็แหลง่รวมศรทัธา

ของชุมชนไว้ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าไปมี

บทบาทในชุมชนนั้นๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึง พระพุทธปฏิมา หรือ พระพุทธ

รปู ซึง่สว่นมากเกดิขึน้จากแรงศรทัธาของคนในชมุชนทีส่รา้ง เพือ่ถวายเปน็พทุธบชูาใหแ้ดพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

หลังจากได้สร้างวัดถวายเพื่อให้เกิดเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 คุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาทิ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปะ

สถาปตัยกรรม ฯลฯ ลว้นแตม่คีวามสำาคญัตอ่ประวติัศาสตร์ของประเทศชาติเป็นอยา่งมาก โดยถอืเปน็ทรพัยากร

ทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มนุษย์ใช้สติปัญญาและความรู้ความสามารถสร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้
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เห็นถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นมาและการดำาเนินชีวิตในช่วงเวลาแต่ละยุคสมัย ที่มีลักษณะเฉพาะ

ทางกายภาพของผู้คนในแต่ละชุมชน สังคม ที่แตกต่างกันออกไป จึงก่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ ต้อง

อนุรักษ์ไว้ ให้คงสภาพตามความเป็นอยู่เดิมให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาค้นคว้า 

เรียนรู้ และนำาไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปได้ ๑๗๖

 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใน

มาตรา ๔ ใหค้วามหมายของโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถไุวว้า่ “โบราณสถาน” หมายถงึ อสังหารมิทรพัยซ์ึง่

โดยอายหุรือโดยลกัษณะแหง่การก่อสรา้งหรอืโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวตัขิองอสังหารมิทรพัยน์ัน้เปน็ประโยชน์

ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีด้วย ส่วนคำาว่า “โบราณ

วัตถุ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ

ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือ

โดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และ

คำาว่า “ศิลปวัตถุ” หมายถึง สิ่งที่ทำาด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ ๑๗๗ การอนุรักษ์โบราณ

วัตถุ การดูแลรักษา การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของพระ

สงฆท์ีต้่องมสีว่นรว่ม เพราะเปน็ปญัหาหนึง่ของประเทศชาต ิประเทศไทยนัน้ถอืว่าโชคดทีีม่อีดตีพระมหากษตัรยิ ์

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่๙ ทีพ่ระองค์ทรงหว่งใยในเรือ่งโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและ

โบราณสถาน ในขณะเดยีวกนัพระองคก์ไ็ดพ้ระราชทานกระแสพระราชดำารสัใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของทรพัยากร

วัฒนธรรมประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุไว้ด้วย เพื่อให้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าไว้ถึง ๒ 

ครั้งด้วยกัน คือ

 ครั้งที่แรกในวโรกาสเสด็จพระราชดำาเนิน เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ มีความดังนี้ 

 “...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่าและจำาเป็น แก่การ

ศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เป็นเครื่องแสดงความรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่ใน

อดตีกาล สมควรจะสงวนรกัษาใหค้งถาวร เปน็สมบตัสิว่นรวมของชาตไิวต้ลอดกาล มผีูก้ลา่ววา่ขณะนีไ้ดม้ผีูใ้นใจ

และหาซื้อโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ส่งออกไปต่างประเทศกันมาก ถ้าต่อไปภายหน้า เราจะต้องไปศึกษา หรือ

ชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยเราเองในต่างประเทศ ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า และน่าอับอายมาก เราจึงควรจะ

ขวนขวายและช่วยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของเรา แล้วจัดสร้างพิพิธภัณฑสถาน เก็บรักษา

ไว้จะเป็นการดีที่สุด”

 กระแสพระราชดำารัสครั้งที่ ๒ เป็นผลจากเหตุการณ์ระคายพระราชหฤทัยในวโรกาสเสด็จประพาส

อยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่ง ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น เขียนไว้ในวารสาร 

“จันทรเกษม” ฉบับที่ ๕๔ ประจำาเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๐๖ ว่า ...ได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารสมัยใหม่

หลังหนึ่ง สร้างขึ้นบนที่ ซึ่งเคยเป็นซากโบราณสถาน พระองค์ทรงมีพระราชดำารัสว่า 

๑๗๖ วินัย หมั่นคติธรรม, การศึกษาแนวทางการออกแบบและการบูรณะโบราณสถาน เพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กรณีศึกษา: 

 อาคารศศิพงศ์ประไพ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพย์นิวาส และอาคารเอื้อนอาช์ว แถมถวัลย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

 ราชภัฎสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ: ๒๕๕๕), หน้า ๑.
๑๗๗ กรมศิลปากร, พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

 (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สมาพันธ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐.
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 “...การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติสำาหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานน้ันเป็น

เกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว 

ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย” ๑๗๘ 

 จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระหฤทัยใส่ใจต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ยังทรงได้ให้ความสำาคัญ

ต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และพระองค์ยังทรงสร้างวัตถุซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น พระพุทธ

รูป ภปร. วัดบรวนิเวศวิหาร,พระสมเด็จจิตรลดา ที่พระองค์ทรงสร้างเอง และเหรียญพระมหาชนก ที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างพร้อมหนังสือ พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ ถือได้ว่า

ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์โดยแท้

 การคุม้ครอง ดแูลรกัษา และอนรุกัษโ์บราณสถานซึง่มทีัง้หนว่ยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนเขา้

มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยอาศัยกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับใน

การคุ้มครอง ดูแลรักษา และอนุรักษ์โบราณสถาน ๑๗๙ 

 ดงันัน้จงึถอืวา่ พระสงฆจ์ะตอ้งพยายามสรา้งเครอืขา่ยประสานงานและเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่ง

คณะสงฆ์ให้เป็นชุมชนหรือกลุ่มเพื่อท่ีจะทำาให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับ จึงจะทำาให้การสร้างชุมชนนั้นมี

การเรียนรู้ องค์ความรู้ ซึ่งเป็นบทบาทที่จะต้อง ชี้นำาทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านแนวความคิด แนะจำา สั่ง

สอน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำาทางด้านจิตวิญญาณ อันเป็นการชักนำาแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคม ชุมชนให้

เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ๑๘๐ 

 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านนำ้าโมงนั้น มีห้วยโมง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าบริเวณลุ่มนำ้าโมง (ห้วยโมง) 

สายนำา้สำาคญัสายหนึง่ไหลลงแมน่ำา้โขงปากนำา้ออกทางบา้นนำา้โมง อำาเภอทา่บอ่ พบวา่มแีหลง่โบราณคดทีีส่ำาคญั

แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้มีชื่อเรียกว่า แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน ๑๘๑ และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำาวัดโดย

มีประวัติการสร้างพระพุทธรูปที่เนื่องด้วยพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง ในฐานะที่คณะผู้วิจัยเป็น

อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทย จึงมีความประสงค์

จะศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ: กรณีศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำาบลนำ้าโมง 

อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย” เพื่อใช้ในเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์ให้เจริญก้าวหน้า

และเพื่อจัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณวัตถุต่อไปในภายหน้า

๑๗๘ โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (มปป). กระแสพระราชดำารัส 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มท่ี ๑๖ เร่ืองท่ี ๓ การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ. (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๐), หน้า ๖๓.
๑๗๙ อภิชาต อาวจำาปา, มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, 

 (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖), หน้า ๕.
๑๘๐ อภิชัย พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนท่ี ๓ ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปัญญา, 

 ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๖.
๑๘๑ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดหนองคาย, (กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย, 

 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๒๔.
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วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤฎีเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ

 ๒. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณวัตถุวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำาบลนำ้าโมง อำาเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

 ๓. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุของวัดศรีชุมภูองค์ตื้อ ตำาบลนำ้าโมง

อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ตอนที่ ๑ การเก็บข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ

วจิยัจากภาคสนาม (Field Work) เพือ่สมัภาษณก์ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก ่พระสงฆ์ ไวยาวจักรวดั ปราชญช์าวบา้น และ

ผูน้ำาชุมชนทัง้ภายในชุมชนวดัศรชีมภอูงคต์ือ้และชมุชนใกลเ้คยีงวดัศรชีมภูองคต์ือ้ โดยนำาขอ้มลูทีไ่ดม้าประกอบ

เนื้อหางานวิจัย คณะผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูล โดยการลงพื้นที่ภายในชุมชนวัดศรีชมภูองค์ตื้อและชุมชนใกล้เคียง

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำาบลนำ้าโมง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยเป็นการวิจัยภาคสนาม พร้อมกับจะจัดการ

สนทนากลุ่มย่อยและรายบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ และผู้มีส่วนสำาคัญในการอนุรักษ์ ได้แก่ พระสงฆ์ 

ไวยาวัจกรวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำาชุมชนทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง จำานวน ๒๐ รูป/คน โดยมี

เนื้อหาที่จะศึกษาประกอบด้วย ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑. ประเด็นด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณ

วัตถุ ตามแนวคำาถามเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ๔ ประการ คือ ๑) การดูแลรักษา ๒) 

การบูรณปฏิสังขรณ์ ๓) การจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ๔) ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการอนุรักษ์ ๒. ประเด็นด้าน

บริบททางสังคมต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ตามคำาถามเรื่องบริบททางสังคม ๓ ประการ คือ ๑) ความยั่งยืนของ

ชุมชน ๒) ความยั่งยืนของชุมชนใกล้เคียง ๓) ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 ตอนที่ ๒ การรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ จะถือว่าคณะนักวิจัยเป็นผู้มีความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำาการรวบรวมข้อมูลดังนี้ ๑.รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ 

ได้แก่ หนังสือ ตำาราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ วารสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๒.รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์กับการวิจัยภาคสนาม ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

จำานวน ๒๐ รูป/คน คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกรวัด นักวิชาการ

ด้านพระพุทธศาสนา และปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุ 

 ตอนที่ ๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์ กล้องถ่ายรูป และเครื่องบันทึกเสียง

 ตอนที่ ๔ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ๑. เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ากดา้นตำาราเอกสาร งานวจิยั และขอ้มลูจากการสัมภาษณภ์าคสนาม ๒. วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้

มาทั้งหมดนั้น ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓. นำาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 

analysis) ๔. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
  ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จำานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เป็นบรรพชิต จำานวน 

๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และเป็นเพศหญิง จำานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ ของผู้ให้การสัมภาษณ์ สรุปผลการ

๒๗๓
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ศึกษาดังนี้

 ๑. บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัดศรีชมภูองค์ตื้อผลการศึกษา พบว่า

  ๑.๑ ดา้นการดแูลรกัษา บทบาทของพระสงฆใ์นการอนรุกัษโ์บราณวตัถดุ้านการดแูลรกัษา พระ

สงฆ์มีบทบาท (๑) บทบาทด้านการเป็นผู้นำาด้านการดูแลรักษา (๒) บทบาทด้านการชักชวนให้ประชาชนดูแล

รักษา (๓) บทบาทด้านรวมศรัทธาของประชาชนในการดูแลรักษา (๔) บทบาทด้านกิจวัตรประจำาของสงฆ์

  ๑.๒ ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุด้านการบูรณ

ปฏสิงัขรณ ์พระสงฆม์บีทบาทดงันี ้(๑) บทบาทดา้นเปน็ผูน้ำาดา้นจติวญิญาณ (๒) บทบาทดา้นระดมทนุในการบรูณ

ปฏิสังขรณ์ (๓) บทบาทด้านการรณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่า (๔) บทบาทด้านการจัดกิจกรรมในการบูรณปฏิสังขรณ์

  ๑.๓ ด้านการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุด้านจัดเป็น

แหล่งเรียนรู้ พระสงฆ์มีบทบาทดังน้ี (๑) บทบาทด้านการอบรมให้ความรู้ (๒) บทบาทด้านริเริมสร้างแหล่งเรียนรู้

(๓) บทบาทด้านรวบรวมโบราณวัตถุ (๔) บทบาทด้านสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ 

  ๒. บริบททางสังคมต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุ

  ๒.๑ ดา้นความยัง่ยนืของชมุชนบรเิวณวดัศรชีมพอูงค์ตือ้ พบวา่ ความยัง่ยนืของชมุชนบรเิวณวดั

ศรีชมภูองค์ตื้อ สรุปได้ว่า ความยั่งยืนของชุมชนบริเวณวัดศรีชมภูองค์ตื้อนั้น มีความยั่งยืนในระดับที่สูง เพราะ

มีทั้งการค้าขาย และพืชเศรษฐกิจ ที่ทุกครัวเรือนได้ยึดเอาเป็นอาชีพ และยังมีร้านค้าอยู่ภายในบริเวณวัด เพื่อ

ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมากราบนมสัการหลวงพอ่พระเจา้องค์ตือ้อกีดว้ย ดังนัน้ชุมชนบรเิวณวัดจงึมคีวาม

ยาวนานต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้

  ๒.๒ ดา้นความยัง่ยนืของชุมชนใกลเ้คยีงวดัศรชีมพอูงคต์ือ้ พบวา่ ความยัง่ยนืของชมุชนใกลเ้คยีง

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ สรุปได้ว่า ความยั่งยืนของชุมชนใกล้เคียงวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ก็ไม่ต่างกันกับชุมชนบ้านนำ้าโมง 

แต่หาแต่ชุมชนใกล้เคียงจะนิยมทำาเกษตรกรรม ไม่ได้มีชุมชนการค้าเหมือนที่บ้านนำ้าโมง ซึ่งจัดบ้านให้กลายเป็น

ร้านค้า เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่จากระบบที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเองก็ทำาให้ชุมชมใกล้วัดศรีชมภูองค์ตื้อก็

มีความยั่งยืนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   ๒.๓ ดา้นความยัง่ยนืของแหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชนพบวา่ ความยัง่ยนืของแหลง่ท่องเทีย่วชมุชน สรปุ

ไดว้า่ วดัศรชีมภอูงคต์ือ้ เปน็วดัทีป่ระดษิฐานหลวงพอ่พระเจา้องคต์ือ้ เปน็วดัเกา่แตม่าตัง้แตส่มยัโบราณ และเปน็

ชุมชนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ความยั่งยืนของชุมชนเกิดจากตัวของชุมชนเองและเกิดจากเศรษฐกิจของชุมชน

เองดว้ย โดยพระสงฆเ์องกเ็ปน็ผูม้บีทบาทในการพฒันาวดัและชุมชนมาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ทำาใหว้ดัเกดิการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีถาวรวัตถุเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ เป็นต้น 

ถือได้ว่าเป็นความมั่นคงของวัด

อภิปรายผล
  ๑. ด้านการดูแลรักษา พบว่า การดูแลรักษาโบราณวัตถุภายในวัดศรีชมภูองค์ตื้อ พระสงฆ์เองเป็น

แกนหลักในการเป็นผู้นำา และชักชวนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณภายในวัด และบริเวรนอกวัดได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของบริเวรวัด สถานที่สำาคัญภายในวัด กุฎิ วิหาร เจดีย์ ที่อยู่ในวัด พระสงฆ์

ก็หมั่นดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นผู้รวมศรัทธาของประชาชนในอันที่จะช่วยกันดูแลรักษาโบราณวัตถุ

ให้คงอยู่อย่างยาวนาน สอดคล้องกับ สาลี่ แก้วตาทิพย์ ได้ทำาการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทมาก

ทีส่ดุในการดแูลทำาความสะอาดโบราณสถานและโบราณวตัถทุีม่อียูใ่นวดั และบทบาททีพ่ระสงฆป์ฏบัิตนิอ้ยทีส่ดุ

คอืการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการปอ้งกนัและการอนรุกัษแ์กน่กัทอ่งเทีย่ว สว่นปญัหาทีพ่บในการดำาเนนิบทบาท

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางโบราณสถานและโบราณวัตถุของพระสงฆ์ คือ ขาดงบประมาณในการดำาเนินการ 

รองลงคือปัญหาการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรในการดำาเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ และปัญหา

ด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้ รวมถึงขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณ

วัตถุ ส่วนข้อเสนอแนะที่พบคือ ต้องการให้กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนรองลงมาคือ ต้องการ

ใหก้ารอนรุกัษส์ิง่แวดล้อมทางโบราณสถานและโบราณวตัถเุปน็หนา้ทีร่ว่มกนัของทกุฝา่ย ทัง้พระสงฆ ์ประชาชน 

ภาครัฐ และเอกชน ๑๘๒

 ๒. ด้านการบูรณะปฎิสังขรณ์ พบว่า บทบาทของพระสงฆ์เองในการบูรณปฏิสังขรณ์นั้น ต่างก็ต้อง

อาศยัความชว่ยเหลอืของชาวบา้น ชมุชน และประชาชนเปน็หลัก โดยพระสงฆเ์องไมส่ามารถทีจ่ะกระทำาไดเ้พยีง

ลำาพัง ดังนัน้ การใหค้วามรู ้การรณรงคใ์หเ้หน็คณุคา่ การระดมทนุในการบรูณะ จงึเปน็หนา้ทีข่องพระสงฆท่ี์อาศยั

อยู่ในวัด และเป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณของชุมชนเป็นหลัก และการร่วมมือกันของคนในชุมชนเอง การบูรณะจึง

ประสบความสำาคัญ และเกิดความเจริญมั่นคงในการอนุรักษ์โบราณวัตถุอย่างต่อเนื่องต่อไป สอดคล้องกับ วีระ 

เปล่งรัศมี ได้ทำาการวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดเชียงราย” ผลการ

วิจัยพบว่า กิจกรรมที่พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุดในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ คือ การให้

ความร่วมมือต่อหน่วยงานที่มาทำาการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยสนับสนุนบุคคล สถานที่ 

อาหาร ที่พัก รองลงมาได้แก่ การดำาเนินการตรวจสอบความเสียหายของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุใน

วัดเป็นประจำา ส่วนบทบาทที่กระทำาน้อยที่สุดคือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือกรรมการรมชมหรือกลุ่มเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ๑๘๓ และสอดคล้องกับ สำานักโบราณคดี กล่าวถึงบทบาทพระ

สงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ว่า ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์ที่มีต่อหลักฐานทาง

โบราณคดีในแง่ของการช่วยซ่อมแซมบูรณศาสนวัตถุท่ีชำารุดผุพังนั้น น่าจะมีสืบเนื่องมาโดยตลอดเพราะพระ

สงฆ์มักมีธุดงควัตรไปในท่ีต่างๆ เสมอย่อมมีโอกาสพบเห็นบรรดาโบราณสถาน โบราณวัตถุ มากกว่าคนท่ัวไป 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ เหล่านั้น เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา อาทิ วิหาร พระพุทธรูป ที่อยู่ในสภาพ

ทรุดโทรม ประกอบกับความปรารถนาดี ไม่นิ่งดูดาย เพิกเฉย พระสงฆ์มักดำาเนินการซ่อมแซมสิ่งนั้น ตามกำาลัง

เทา่ทีต่นสามารถกระทำาได ้อาจใช้วธิชีกัชวนชาวบา้นใหร้ว่มบรูณปฏสัิงขรณ์ศาสนวัตถนุัน้ ดว้ยกจิดงักล่าวถอืเปน็

วัตรอันพึงปฏิบัติในหมู่พระสงฆ์ เพื่อซ่อมแซมสิ่งอันเป็นสาสนวัตถุ เสมือนการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ๑๘๔

๑๘๒ สาล่ี แก้วทิพย์, “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางโบราณสถานโบราณวัตถุในจังหวัดนครศรีธรรมราช”, 

 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ.
๑๘๓ วีระ เปล่งรัศมี, “บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณในจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), บทคัดย่อ.
๑๘๔ สำานักโบราณ กรมศิลปากร, แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานสำาหรับพระสงฆ์, (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง

 แอนด์พับลิชชิ่งจำากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙.
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 ๓. ด้านการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ พบว่า การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

สิ่งมงคลภายในวัดเป็นสิ่งที่พระสงฆ์เอง เป็นผู้มีบทบาทที่สำาคัญยิ่ง โดยพระสงฆ์เองจะเป็นผู้ริเริ่มในการจัดแหล่ง

เรียนรู้และระดมทุนในการดำาเนินการ แล้วบอกต่อให้แก่ประชาชนในการระดมทุนในการจัดแหล่งเรียนรู้ และที่

สำาคญัพระสงฆ์เองจะเปน็ผูร้วบรวมโบราณวัตถุ และสิง่ของทีจ่ะจดัแสดงเองทัง้สิน้ บทบาทในดา้นน้ีเองทีพ่ระสงฆ์

เปน็ผูน้ำาของชมุชนไดเ้ปน็อยา่งด ีอกีทัง้ใหค้วามรูใ้นดา้นการอนรุกัษโ์บราณวตัถโุดยทางออ้มอีกดว้ย สอดคล้องกบั 

กรมศลิปากร ไดจ้ดัทำา “คูม่อืถวายความรูแ้ดพ่ระสงัฆาธกิารในการดูแลรกัษามรดกทางศลิปวฒันธรรม” ได้กล่าว

ถงึวา่ บทบาทของพระสงฆใ์นการอนรุกัษโ์บราณสถน โบราณวตัถ ุและศลิปวตัถ ุวา่ พระสงฆส์ามารถนำาวทิยาการ

ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน โดยการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 

โทรทศัน ์และนอกจากพระสงฆ์จะเปน็ผูเ้รยีนรู้ถา่ยทอดมาโดยตรงแลว้ จะตอ้งเปน็ผูป้ระสานงานระหว่างเจา้หนา้ที่

ของรัฐกับชาวบ้านให้ร่วมมือกันดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น สนับสนุนการดำาเนินงาน

ของโครงการ จดัตัง้อาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดแูลรกัษาโบราณสถาน โดยการจดักาอาสาสมคัร อบรมสัง่สอนชาว

บา้นใหเ้หน็คณุคา่ของมรดกวฒันธรรมของชาต ิเชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 

ชกัชวนชาวบา้นใหร้ว่มมอืกนัจัดกจิกรรมเพือ่การดูแลรกัษาโบราณสถานในทอ้งถิน่ใหม้ัน่คงสวยงามทรงคุณค่าอยู่

เสมอ เชน่ การดแูลถากถางทำาความสะอาดโบราณสถานเปน็ประจำา หรอืส่งเสรมิการจดักิจกรรมประเพณไีทยทีด่ี

งามเนือ่งในวนัขกัขตัฤกษต์า่งๆ งดการจดักจิกรรมทีเ่ปน็การส่งเสรมิอบายมขุในทางตรงและทางออ้ม เปน็ตน้ ๑๘๕ 

และสอดคล้องกับ กิติยา อุทวิ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเชื่อและคุณค่าของการสร้างพระพุทธรูปปฏิมาสำาริดใน

ลา้นนา” ผลการวจิยัพบวา่ การสรา้งพระพทุธปฏมิาในยคุเริม่แรกนัน้ไดส้ง่อทิธพิลทัง้ศรทัธาความเชือ่ในพระพทุธ

ศาสนา วิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ให้กับยุคต่อๆ มา และ

เมือ่รับอทิธพิลแลว้กเ็ลอืกสรรคดัเอาสิง่ท่ีตนเองชอบมากข้ึนเรือ่ยๆ จนเปน็ทีทยอมรบัโดยทัว่ไป และส่งอทิธพิลนัน้

ตอ่ไปใหก้บัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและยคุตา่งๆ มา จนเขา้สูล่า้นนามาจนถงึปัจจบุนั เมือ่พระพทุธศาสนาเขา้มาประดษิฐาน

ในผนืแผน่ดนิลา้นนา กไ็ดน้ำาพาความเชือ่ความศรทัธาและหลกัธรรมคำาสอนในพระพทุธศาสนามาผสมผสานกบั

ความเชื่อและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นการสร้างพระพุทธปฏิมาในล้านนาเป็นผลของการยอมรับนับถือ

ในพระพุทธศาสนาและหลักความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธองค์ ก่อเกิดรูปแบบของพิธีกรรมเฉพาะถิ่น

ขึ้น และตอบสนองศรัทธาความเชื่อในอานิสงค์แห่งทานบารมี เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นเกาะกำาบังทางแห่ง

อกุศลมูลทั้งหลายและยังส่งอิทธิพลต่องานศิลปะในสาขาอื่นๆ อันประกอบด้วย งานจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม นาฏกรรม และวรรณกรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติบูชาและสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ๑๘๖ 

 ๔. ด้านปัญหาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการอนุรักษ์ พบว่า การอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณ

สถาน ตอ้งมคีวามชว่ยเหลือจากทางราชการเขา้มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยเฉพาะหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และต้อง

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน รว่มทัง้ตวัของพระสงฆเ์อง กต็อ้งมอีงคค์วามรูด้า้นการอนรุกัษ ์และแนวทางใน

การอนุรักษ์ที่ถูกต้อง การอนุรักษ์จึงจะประสบความสำาเร็จ และทำาให้โบราณวัตถุ โบราณสถาน คงอยู่คู่กับสังคม

ไทยได้อย่างถาวรต่อไป สอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร ได้ทำาการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์

๑๘๕ กรมศิลปากร, คู่มือถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สมาพันธ์, ๒๕๔๔), 

 หน้า ๑๐๑.
๑๘๖ กิติยา อุทวิ, “ความเช่ือและคุณค่าของการสร้างพระพุทธปฏิมาสำาริดในล้านนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ก.

๒๗๖



277การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ด้านงานสังคมสงเคราะห์ในอำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ที่

ตอ้งกระทำาตามสถานภาพความเปน็พระภกิษุ ซึง่ในปจัจบุนัพบวา่มหีลากหลาย อาท ิบทบาทในการพฒันาชมุชน

และสังคม บทบาทในสังคมปัจจุบัน บทบาทในการดูแลรักษาศาสนสมบัติอันเป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถาน 

เป็นต้น ซึ่งแต่ละบทบาทท่ีพระสงฆ์กระทำาล้วนอยู่บทพื้นฐานการให้การสงเคราะห์แก่สัตว์โลกหรือเวไนยสัตว์

ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ๑๘๗

 ๕. ด้านบริบททางสังคมต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุ พบว่า วัดศรีชมภูองค์ตื้อ เป็นวัดที่ประดิษฐาน

หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นวัดเก่าแต่มาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ความยั่งยืน

ของชุมชนเกิดจากตัวของชุมชนเองและเกิดจากเศรษฐกิจของชุมชนเองด้วย โดยพระสงฆ์เองก็เป็นผู้มีบทบาท

ในการพัฒนาวัดและชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำาให้วัดเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีถาวรวัตถุเกิดขึ้น

มากมาย ไมว่า่จะเปน็วหิาร เจดยี ์ศาลาการเปรยีญ พระอโุบสถ เปน็ตน้ ถอืไดว้า่เปน็ความมัน่คงของวดั สอดคลอ้ง

กับ พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.(พิเศษ), ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธไทยและลาวที่

มตีอ่หลวงพอ่พระเจา้องคต์ือ้ในดนิแดนสองฝัง่โขง” จากผลการศึกษาพฤตกิรรมทีต่อ่พระพทุธรปู พบวา่ โดยส่วน

ใหญ่พุทธศาสนิกชนมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อพระพุทธรูปด้วยการกราบไหว้บูชา การบริจาคปัจจัยในตู้บริจาค แต่

ยงัมสีว่นหนึง่ทีม่พีฤตกิรรมปฏบิตัใินความเชือ่ดัง้เดิม คือ การออ้นวอนขอพร และมคีวามเชือ่ในเรือ่งชะตาชีวติดว้ย

การเสีย่งเซยีมช ี(เปน็คำาทบัศพัทภ์าษาจนีแตจ้ิว๋หมายถงึ ใบทำานายโชคชะตาทีต่อ้งสัน่ไม้ติว้เสีย่งทาย) สอดคลอ้ง

กับผลการสังเกต ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อกราบไหว้บูชา ๑๘๘

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณ

วัตถุ ภายในตำาบลนำ้าโมง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนในการอนุรักษ์

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุภายในตำาบลนำา้โมง อำาเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย และนำาขอเสนอแนะจากประชาชน

ไปใช้ในการดูแลรักษาอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุต่อไป

 ๒. ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ กับปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภายในตำาบลนำ้าโมง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย และนำาผลการวิจัยไปพัฒนาระบบการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๓. ในงานวิจยัครัง้ต่อไป ควรศกึษากระบวนการอนรุกัษโ์บราณวตัถ ุโบราณสถานภายในตำาบลนำา้โมง 

อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ของหน่วยงานราชการ ต่อไป

๑๘๗ พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร, “บทบาทของพระสงฆ์ด้านงานสังคมสงเคราะห์ในอำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ.
๑๘๘ พระครูจิรธรรมธัช, ผศ., ดร., “ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธและลาวที่มีต่อหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อในดินแดน

 สองฝั่งโขง”, ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย, ๒๕๕๘, บทคัดย่อ
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จังหวัดนครศรีธรรมราช

Factors Affecting Merit Making of Buddhists 

in Thamphannara District, Nakhon Sri Thammarat Province 

พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ *

       ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี

รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์๑) เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการทำาบญุของพทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ๒) เพือ่เปรยีบเทยีบพฤติกรรมการทำาบญุของพทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และ ๓) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

พุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน ๑,๔๒๐ คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้ตารางสำาเร็จรูปของเคร็ซซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๐๓ คน โดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า : 

 ๑) พฤตกิรรมการทำาบญุของพทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวัดนครศรธีรรมราช โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( = ๔.๑๘) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ พทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ทำาบุญด้านการให้ทาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๔.๒๖) รองลงมา คือ ด้านการเจริญภาวนา ( = ๔.๑๑) ส่วนด้าน

การรักษาศีล มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ( = ๓.๙๗)

 ๒) พุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ และรายได้ ต่างกัน มี

พฤติกรรมการทำาบุญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการทำาบุญไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 ๓) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ได้แก่ ความศรัทธาต่อพระสงฆ์ ความสะอาดร่มรื่นของวัด โอกาสที่มีความสำาคัญ เช่น วันสำาคัญทางศาสนา

วันสำาคัญของตนเองและครอบครัว ได้แก่ ครบรอบวันเกิด ทำาบุญครบรอบวันเสียชีวิตของผู้มีพระคุณ เป็นต้น 

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการทำาบุญ, พุทธศาสนิกชน

*คณะพุทธศาสตร์ (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to 1) inspect merit making behavior of Buddhists 

in Thamphannara District, Nakhon Si Thammarat Province, 2) compare merit making behavior 

of Buddhists in Thamphannara District, Nakhon Si Thammarat Province divided by gender, age, 

educational level, occupation, and income, and 3) explore factors affecting merit making of 

Buddhists in Thamphannara District, Nakhon Si Thammarat Province. The population of this 

research were 1,420 buddhists in Thamphannara District, Nakhon Si Thammarat Province. A 

sample size formula of Krejcieand Morgan was applied to determine 303 samples using simple 

random sampling. The data were gathered utilizing questionnaires constructed by the researcher. 

Then they were analyzed applying some statistics such as percentage, mean, and standard 

deviation.

 The research results were as follows :

 1) The overall merit making behavior of Buddhists in Thamphannara District, Nakhon 

Si Thammarat Province was at high level ( = 4.18).When considering each aspect, the mean of 

giving alms was at the highest level ( = 4.26), followed by meditation ( = 4.11), and observing 

precepts ( = 3.97).

 2) The differences in gender, age, and income of the Buddhist in Thamphannara 

District, Nakhon Si Thammarat Provincehad different merit making behavior with a statistical 

significance level of .05. However, thedifferences in educational level and occupation of the 

Buddhist in Thamphannara District, Nakhon Si Thammarat Province had no effect on themerit 

making behavior with a statistical significance level of .05.

 3) There were various factors affecting the merit making behaviorof the Buddhist in 

Thamphannara District, Nakhon Si Thammarat Province; for instance, faith in monks, cleanliness 

of the temple, and significant occasions such as religious days, important days of Buddhists 

and their families (making merit on birthday or date of death of their benefactors).

Keywords: behavior of merit making, Buddhists

บทนำา

 การที่คนไทยมีจิตศรัทธาในการทำาบุญจนส่งผลให้มูลค่าในการทำาบุญในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาลดัง

ปรากฏเปน็ตวัเลขสถติติา่ง ๆ  ท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้นัน้อาจเนือ่งมาจากสภาวการณใ์นปจัจบุนัทีป่ระเทศชาตกิำาลงั

ประสบกับวิกฤตต่าง ๆ  มากมายทั้งวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจการเมืองตลอดจนวิกฤตทางภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น

ปัญหาที่รุมเร้าจิตใจของคนในประเทศชาติส่งผลต่อสภาพจิตและสภาพร่างกายทำาให้เกิดความทุกข์ส่งผลให้คน

๒๘๐
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ไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธต่างหันเข้าหาที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจกันมากขึ้นทำาให้กระแสการทำาบุญไหว้พระเพื่อ

สั่งสมบุญและสะเดาะเคราะห์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ๑๘๙

 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยท่ีได้ประเมินการใช้จ่ายเพ่ือร่วมกิจกรรมทำาบุญไหว้พระในช่วงเทศกาลปีใหม่

ของคนกรุงเทพฯในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาเกือบร้อยละ๑๐และมีแนวโน้มว่าคนหันมาทำาบุญไหว้พระเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๑๙๐

 ในเรือ่งของพระพทุธศาสนากบัเยาวชนนัน้ศูนยว์จัิยกรงุเทพโพลล์สถาบนัวจิยัมหาวทิยาลัยกรงุเทพได้

ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นเรื่อง “วัดและศาสนาในสายตาเยาวชน” จากการสำารวจเยาวชนอายุ ๑๓-๒๕ ปี

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าร้อยละ ๕๓.๒ เยาวชนมีความเห็นว่าหลักคำาสอน

ของศาสนามีความสำาคัญมากในการดำาเนินชีวิตร้อยละ ๘๔.๑ เคยใช้หลักคำาสอนของศาสนาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

และร้อยละ ๙๓.๑ เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งทางใจได้ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเยาวชนโดยส่วน

มากให้ความสำาคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนากันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

 ๓. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตในการ

ศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑. ขอบเขตด้านประชากร

 พุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชจำานวน ๑,๔๒๐ คน

 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตตามเนื้อหา ประกอบด้วย

 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทำาบุญ ได้แก่ ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา 

๑๘๙ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๔๗. คนไทยทำาบุญ: เม็ดเงินสะพัด ๓,๓๐๐ ล้านบาท ... หลากธุรกิจรับทรัพย์. แหล่งที่มา: 

 http://www.kasikornresearch.com/TH/K-Econ%20Analysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=5131

 (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)
๑๙๐ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๕๓. คนกรุงเทพฯ ทำาบุญปีใหม่ ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น: คาดเม็ดเงินสะพัดประมาณ ๑,๘๐๐ ล้านบาท 

 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ ๓๐๑๘). แหล่งที่มา: http://www.kasikornresearch.com/TH/K-Econ%20Analysis/Pages/

 ViewSummary.aspx?docid=26281 (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)
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จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมในการทำาบุญทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านความเชื่อค่า

นิยมด้านเวลาด้านรายได้และด้านสถานที่

 พฤตกิรรมการทำาบญุ ไดแ้ก ่การกระทำาหรอืการแสดงออกในการทำาบญุในทางพระพทุธศาสนาในรปู

แบบต่างๆ ได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่

 ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๔. ขอบเขตด้านตัวแปร

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

 ๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ และ

 ปจัจยัท่ีชว่ยสง่เสรมิให้พทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวดันครศรธีรรมราชมีพฤตกิรรมในการ

ทำาบุญทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านความเชื่อค่านิยมด้านเวลาด้านรายได้และด้านสถานที่

 ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ การกระทำาหรือการแสดงออกในการทำาบุญในทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบ

ต่างๆ ได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา

 ๕. ระยะดำาเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยจะทำาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จัิยใช้เปน็การศกึษาโดยการใชร้ะเบยีบการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 

๑,๔๒๐ คน กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยั ผูว้จิยักำาหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan 

ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .๐๕ ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๐๓ คนโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

จากพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน ๓๐๓ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา
 ๑) พฤตกิรรมการทำาบญุของพทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวัดนครศรธีรรมราช โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (  =๔.๑๘) เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่ พทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ทำาบญุดา้นการใหท้าน ซึง่เปน็กจิกรรมการทำาบญุทีม่คีวามสะดวกทีส่ดุ และเปน็ทีน่ยิมทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัผลการ

วิจัยของ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =๔.๒๖) รองลงมา คือ ด้านการเจริญภาวนา ( =๔.๑๑) ส่วนด้านการรักษาศีล 

มคีา่เฉลีย่ตำา่สดุ (  =๓.๙๗) สงกานต ์ศรตีองออ่น ศกึษาเร่ือง “คำาสอนเรือ่งการสรา้งบารมขีองวดัพระธรรมกาย” 

จากการศกึษาวจิยัพบวา่วธิสีรา้งบารมขีองวดัไดส้รปุเรือ่งบารม ี๑๐ ทศัน์ในรปูหลกัธรรมบญุกรยิาวตัถ ุ๓ คอื ทาน 

ศีล ภาวนา แต่เป็นการปฏิบัติบุญกริยาวัตถุ ๓ ในด้านบารมี คือ การทำาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยกระทำา

อยา่งยิง่ยวดแบบเอาชีวติเปน็เดมิพนัตามแบบอยา่งของพระโพธสิตัวท์ีป่รากฏในพระไตรปฎิกซึง่เปน็การตคีวาม

๒๘๒
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นั้นมีเหตุผลตามหลักธรรมบุญกริยาวัตถุรองรับ ๑๙๑

 ๒) พุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ และรายได้ ต่างกัน มี

พฤติกรรมการทำาบุญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการทำาบุญไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งผู้หญิงมีพฤติกรรมการทำาบุญมากกว่าเพศชาย และผู้ที่มีอายุสูง จะมีการทำาบุญ

มากกว่าผู้มีอายุตำ่า และผู้ท่ีมีรายได้สูง ก็มีการทำาบุญมากกว่าผู้มีรายได้ตำ่า ทั้งน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

บุญหนา จิมานัง ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทำาบุญของชาวพุทธในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา

พบว่า ชาวพุทธในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนมากมีพฤติกรรมการทำาบุญในระดับปานกลาง คิดเป็น

ร้อยละ ๗๑.๙ เมื่อพิจารณาเป็นราย พบว่า เรื่องการให้ทานกลุ่มตัวอย่างชาวพุทธส่วนมากร้อยละ ๖๑.๗ 

ใหท้านในระดบัปานกลาง เรือ่งการรกัษาศลีสว่นมากรอ้ยละ ๔๒.๑ รกัษาศีลในระดบัมากและเรือ่งการฝกึภาวนา

ส่วนมากร้อยละ ๕๑.๕ ฝึกภาวนาในระดับน้อยจากการทดสอบหาปัจจัยที่มีอิทธิพลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณพบ

ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำาบุญของชาวพุทธได้แก่ ค่านิยมเชิงศีลธรรม อายุ สถานภาพทางสังคม 

ค่านิยมเชิงบริโภค ทัศนะต่อบทบาทพระสงฆ์ และแหล่งขัดเกลาทางสังคม ตัวแปรอิสระทั้งหมดร่วมกันอธิบาย

ความผันแปรของพฤติกรรมการทำาบุญของชาวพุทธได้ประมาณร้อยละ ๒๘ ๑๙๒

 ๓) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ได้แก่ ความศรัทธาต่อพระสงฆ์ ความสะอาดร่มรื่นของวัด โอกาสที่มีความสำาคัญ เช่น วันสำาคัญทางศาสนา 

วันสำาคัญของตนเองและครอบครัว ได้แก่ ครบรอบวันเกิด ทำาบุญครบรอบวันเสียชีวิตของผู้มีพระคุณ เป็นต้น 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำาบุญ

ตกับาตรของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมมี่วตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาขอ้มลูท่ัวไปและพฤตกิรรมตลอดจนปจัจยัที่

มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ผลการศกึษาพฤตกิรรมและปจัจยัทีม่อีทิธิพลตอ่การ

ทำาบญุตกับาตรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมพ่บว่านกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมโ่ดยสว่นใหญจ่ะทำาบญุ

ตกับาตรในวนัสำาคญัทางศาสนาและนยิมตกับาตรดว้ยอาหารคาวหวานและขา้วของเครือ่งใชผู้ป้ระกอบการขาย

ของตักบาตรจึงควรมีการเตรียมสินค้าไว้รองรับจำานวนผู้ตักบาตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและเตรียมสินค้า

ในชนิดที่เป็นที่ต้องการมากให้มีอยู่เพียงพอนอกจากผู้ผลการวิจัยยังช้ีให้เห็นว่านักศึกษาที่ทำาบุญตักบาตรส่วน

ใหญ่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ซึ่งยังถือเป็นช่วงเริ่มต้นของการศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงควรมีการจัดกิจกรรม

การรณรงค์โดยชมรมหรือองค์กรนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้นักศึกษามีสถานที่ทำาบุญและฟังธรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและช่วยขัดเกลาจิตใจของนักศึกษาก่อนในช่วงระหว่างที่ยังศึกษาเล่าเรียนได้

เป็นอย่างดี ๑๙๓

๑๙๑ สงกานต์ ศรีตองอ่อน, “คำาสอนเรื่องการสร๎างบารมีของวัดพระธรรมกาย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 (บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗), บทคัดย่อ. 
๑๙๒ บุญหนา จิมานัง. พฤติกรรมการทำาบุญของชาวพุทธในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร

 มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพัฒนา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๕.
๑๙๓ อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำาบุญตักบาตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   

รายงานการวิจัยกระบวนวิชา 351409 Research exercise in economics, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓) หน้า บทคัดย่อ.

๒๘๓
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ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราชผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  ๑) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน นอกจากความ

ศรัทธาส่วนบุคคลต่อพระสงฆ์ ยังมีปัจจัยเรื่องความสะอาดร่มรื่นของวัด ซ่ึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ประชาชนมา

ทำาบุญ ฉะนั้นวัดต่างๆ จะต้องมีการจัดการเสนาสนะในวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นรมณียสถาน เหมาะแก่การเข้า

มาทำาบุญและพักผ่อน

  ๒) จากผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนทำาบญุในวนัสำาคัญทางศาสนา และวนักจิกรรมตา่งๆ ทางวดั

ควรจะมกีารจดักจิกรรมตา่งๆ เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนไดม้ารว่มกจิกรรมและไดร้ว่มทำาบญุในวาระของกจิกรรม

นั้นๆ 

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  ๑) ควรมีการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำาบุญของพุทธศาสนิกชน อำาเภอถำ้าพรรณรา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติทดสอบเพื่อความชัดเจน และควรมีการสัมภาษณ์เจาะลึก 

เพื่ออธิบายในรายละเอียด

  ๒) ควรมีการศึกษา ปัจจัยในทางจิตวิทยา หรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การทำาบญุของพทุธศาสนกิชน อำาเภอถำา้พรรณรา จงัหวดันครศรธีรรมราช ซ่ึงจะสามารถนำาไปพฒันาการบรหิาร

จัดการวัดได้มากขึ้น 

๒๘๔
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พุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท

A STUDY OF BUDDHIST METHOD FOR RELIEVING 

OF DELUSION IN THERAVADA BUDDHISM
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการละ

โมหะในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพือ่ศกึษาวเิคราะหพ์ทุธวธิกีารละโมหะในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา

เถรวาท

 ผลการวิจัยพบว่า

 โมหะหมายถงึสภาวะทีท่ำาจติใหเ้ป็นนามธรรม แสดงใหเ้ห็นภาพลกัษณข์องความหลง มลีกัษณะโนม้

นา้วอารมณแ์ละวตัถเุขา้มาหาตน โมหะหรอืความหลงเปน็มลทนิ เปน็ศตัรภูายในจติใจ เปน็ความกำาหนดัแห่งจติ 

เป็นธรรมชาติที่หลอกลวง และเป็นเหตุแห่งทุกข์ โมหะที่เกิดกับจิตมี ๓ ระดับคือ ๑) ขั้นหยาบ หมายถึง กิเลสที่

แสดงอาการของความอยากอยา่งรนุแรง ไมส่ามารถควบคมุได ้ซึง่เปน็สาเหตุของการกระทำาทจุรติ ทางกาย วาจา 

๒) ขั้นกลาง หมายถึง กิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจทำาใจให้เร่าร้อน และ ๓) ละเอียด หมายถึง อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่

ภายในจิตใจ

 สาเหตุของโมหะนั้นมี ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านปัจจัยภายใน มาจากสภาพจิตใจที่เศร้าหมอง เพราะโมหะ

ความหลงและอวิชชาความไม่รู้ ซึ่งขาดโยนิโสมนสิการ และ ๒) ด้านปัจจัยภายนอก คือ อารมณ์ที่มากระทบและ

ขาดกัลยาณมิตรผู้ให้คำาแนะนำาสั่งสอน

 หลักธรรมที่ส่งเสริมการละโมหะ คือ ๑) ทาน เป็นหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจกันและกันไว้ เป็น

องค์ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภ การละโมหะด้วยวิธีการให้ทาน คือการให้แก่ผู้รับที่ดี มีคุณธรรมโดยไม่

สนใจถงึชาตติระกลู หรอืฐานะทางสงัคม แตใ่หย้ดึถือคณุธรรมในจติใจ ๒) ศลี มคีวามสำาคญัตอ่ชวีติมนษุย ์เพราะ

เป็นการละเว้นความชั่วเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น ๓) ภาวนา หมายถึง การทำาให้

เป็นให้มี การทำาให้เพิ่มพูนขึ้น ทำาให้กล้าแข็งขึ้น ๔) สติ หมายถึง ความระลึกได้ การระลึกรู้ด้วยการเข้าไปตั้งไว้ใน

กองรูป เวทนา จิต และสภาวธรรม ๕) สมาธิ หมายถึง สภาวะตั้งมั่นแน่วแน่ จิตที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์ บริสุทธิ์

ผ่องใส ไม่หวั่นไหว เหมาะแก่การนำาไปใช้ได้ดี และ ๖) ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว ความรู้ชัด คือรู้ทั่วถึงความ

จริง หรือรู้ตรงตามความเป็นจริง

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 พทุธวธิกีารละโมหะ คอื การใหท้าน การรักษาศลี การภาวนา การมีสต ิการมสีมาธ ิและการมปีญัญา 

วิธีการให้ทาน เป็นละความตระหนี่ การรักษาศีล เป็นการเว้นจาการเบียดเบียน การมีสติ เป็นการระลึกอยู่เสมอ

ในการพิจารณากาย วาจา และใจ การภาวนา เป็นการอบรมกาย วาจา และใจ การมีสมาธิ เป็นการทำาจิตใจให้

สงบ และการมีปัญญา เป็นการทำาจิตใจให้แสงสว่างทางปัญญา

คำาสำาคัญ: พุทธวิธี,การละโมหะ,พระพุทธศาสนาเถรวาท

ABSTRACT
 This article entitled ‘Buddhist Method on Relieving of Delusion on Theravada Bud-

dhism’ pertaining to these objectives; 1) to study delusion in Theravada Buddhism 2) to study 

Buddhist principle for relieving of delusion in Theravada Buddhism and 3) to analytical study 

of Buddhist method on relieving of delusion on Theravada Buddhism. 

 The results of research as follows; 

 Delusion means the condition can make our mind to be abstraction. It shows 

the image of misunderstanding and influential emotion and enchains material to ourselves. 

Delusion or misunderstanding is blemish, inner spiritual rival, desire of mind, delude nature and 

the case of suffering. Delusion in our mind can divide into 3 levels; 1) rough level means the 

defilement shows condition of strong-desire which cannot control and cause of misconduct 

such as bodily action and verbal action, 2) middle level means the defilement troubles our 

mind to be anxious, and 3) light level means ignorance in our mind. 

 The cause of delusion can find 2 ways; 1) outside condition: it comes from the 

condition of depressed - mind due to delusion and ignorance without critical reflection and 

2) inner condition: outside emotion without advice of good friend. 

 The Buddhist principle for relieving delusion as follows; 1) Giving: the Buddhist 

Dhamma for trust each other which is opposite to the greed. To relieve from delusion is offer 

to good receiver who composes of good moral without considers clan or social status. Only 

respect in inner moral of such person. 2) Precept: This Buddhist principle is very important to 

mankind because of refraining for bad conduct and support good conduct till reach the final 

goal, Niravana. 3) Meditation: it means to create, to make it be, to complete and to make 

strength. 4) Mindfulness: it means to consider, to concentrate and to realize group of formation,

compassion, mind and condition of Dhamma. 5) Concentration: it means the condition of 

strong-mind, mind-completeness, mind-purification, mind-strength, and suitable for using, and, 

6) Understanding: it means complete wisdom, clearly wisdom, realized wisdom and natural 

wisdom. 

 The Buddhist method for relieving of delusion is giving, precept, mindfulness, 
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meditation and realization. Giving can loosen misery, observing precept can refrain for harming

the other, to be mindfulness can always consider our bodily, verbal and mind action, to 

concentrate can train our body, word and mind, to meditate can make our mind calm and to 

be realization can make our mind illumination with wisdom.

Keywords: Buddhist Method, Relieving of Delusion, Theravada Buddhism.

๑. บทนำา
 ในทางพระพุทธศาสนา รากเหง้าของความชั่วเป็นเหตุให้เกิดกิเลส มี ๓ ประการคือ โลภ โทสะ โมหะ 

อกุศลธรรมที่เป็นอวิชชา คือ ความไม่รู้ ความหลง หรือความไม่รู้แจ้งจัดเป็นมูลฐานของสรรพกิเลสที่มีชื่อเรียก

ต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ และความหลง อาการของกิเลสเหล่านั้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สืบเนื่องจากอวิชชา

ทั้งสิ้น แม้จะจำาแนกความไม่รู้ออกไปมากเท่าไรก็ตาม ความไม่รู้เหล่านั้น อกุศลธรรมที่เป็นอุปสรรคหรือเป็น

อันตรายต่อการคิดบรรเทาอกุศลจิต เพราะทั้งสามประการเป็นอกุศลมูล คือ รากเหง้าของความไม่ฉลาด หรือ

รากเหง้าหรือต้นตอของความชั่วทั้งปวง เมื่อกำาเริบจะแสดงออกมาเป็นทุจริตทางกาย วาจา ใจ รวมเป็นเหตุเกิด

กิเลส ๓ ประการ คือ ราคะ โทสะ โมหะ อันเป็นรากเหง้าหรือต้นตอของความชั่วทั้งปวง ๑๙๙

 ทาน ศีล ภาวนา สติ สมาธิ และปัญญา เป็นหลักธรรมท่ีสำาคัญ เพราะผู้ปฏิบัติสามารถทำาให้เห็น

ความจริง เป็นหลักธรรมที่กำาจัดลดละความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งเป็นอกุศลกรรม เป็นองค์ธรรมที่

เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภ โกรธ และหลง ข้อความปรากฏว่า ทานการให้ เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลง ๒๐๐ ทานมี

การใหเ้ปน็ลกัษณะ มกีารกำาจดัความหลงในไทยธรรมเปน็รส ๒๐๑ จดัเปน็การทำาบญุอยา่งหนึง่ในบญุกิรยิาวตัถ ุ๓ 

อย่าง ๒๐๒ คือ ทาน ศีล และภาวนา นอกจากนี้ยังมีหลักสติ ๒๐๓ สมาธิ ๒๐๔ และ ปัญญา ๒๐๕ ซึ่งเป็นหลักธรรม

ที่ส่งเสริมการละโมหะ เพราะหลักธรรมเหล่านี้เป็นการละโมหะทั้งสิ้น และทำาให้เกิดปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วทั้ง

เหตุ และผล รู้เหตุถึงผล รู้ผลถึงเหตุ รู้ตามสัจจะความเป็นจริง ๒๐๖

 ปจัจบุนัมนษุยม์กัมองเหน็กเิลสทีเ่ปน็ราคะ โทสะกนัมาก และมกัแกป้ญัหาโลภะ โทสะกนัโดยไมค่่อย

มองกเิลสตวัสำาคญัอนัตดิอยูใ่นดวงใจอนัไมรู่ต้วั ซึง่เรยีกวา่เปน็กเิลสตวัรา้ยมหนัต ์คือโมหะเพราะโมหะเปน็อกศุล

มลูตวัรา้ย เปน็ความหลงทีฝ่งัลกึอยูใ่ตก้น้บ้ึงของหวัใจ ยากทีบ่คุคลหรอืนกัปฏิบตัท้ัิงหลายจะมองเหน็ได ้โมหะเปน็

๑๙๙ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำาวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓,   

 (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๘๐๐.
๒๐๐ ขุ.จริยา.อ. (ไทย). ๙/๓/๒๓๔.
๒๐๑ ขุ.จริยา.อ. (ไทย). ๙/๓/๒๑๘.
๒๐๒ ที.ปา. (ไทย). ๑๑/๓๐๕/๒๖๙.
๒๐๓ ดูรายละเอียดใน ขุ.ม. (ไทย). ๒๙/๕๒/๑๗๙.
๒๐๔ ดูรายละเอียดในอภิ.วิ. (ไทย). ๓๕/๒๒๐/๒๐๑.
๒๐๕ ดูรายละเอียดในขุ.ม. (ไทย). ๒๙/๔๙/๔๑.
๒๐๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ปัญญาในพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑.
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ตัวกิเลสที่ละเอียดอ่อนอันฝังลึกอยู่ในใจของชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น ส่วนผู้ใดละโมหะได้ไม่ลุ่มหลง

ในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความหลง เหมือนหยาดนำ้ากล้ิงตกจากใบบัว ฉะนั้น พระพุทธเจ้าตรัสในอันตรามลสูตร

ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายที่ละโมหะความหลงได้ เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลาย โมหะ

ใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุคติ ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโมหะนั้นเพราะรู้ได้โดยชอบ เมื่อละได้แล้วจึงไม่ต้อง

หวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโมหะ ยังกำาหนดรู้โมหะไม่ได้ ยังไม่คลายใจในโมหะ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ 

ส่วนผู้ที่รู้ซึ้งถึงโมหะ กำาหนดรู้โมหะได้ คลายความพอใจในโมหะได้ ละโมหะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้” ๒๐๗

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องพุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่ส่งเสริมการละ

โมหะในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาเถรวาท และพทุธวธิกีารละโมหะในคัมภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาทเพือ่เปน็แนวทาง

แห่งการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑. เพื่อศึกษาโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒.๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการละโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒.๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีการละโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) มุ่งศึกษาข้อมูลจากเอกสาร

อ้างอิงในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาโมหะในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท หลักธรรมท่ีส่งเสริมการละโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และวิเคราะห์พุทธวิธีการละ

โมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมีขอบเขตด้านการวิจัย ดังนี้

 ๓.๑ ขอบเขตดา้นเอกสาร โดยใชข้้อมลูจากพระไตรปฎิกภาษาไทยฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

อรรถกถาและฎกีาเปน็หลกัตลอดจนจากเอกสารและผลงานทางวรรณกรรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็หนงัสือประกอบ

 ๓.๒ ขอบเขตดา้นเนือ้หาวจิยั ศกึษาเฉพาะเรือ่งพทุธวธิกีารละโมหะในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท 

หลกัธรรมทีส่ง่เสรมิการละโมหะในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท และการวเิคราะหพ์ทุธวธิกีารละโมหะในคัมภรี์

พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๓.๓ ขอบเขตด้านเวลา เริ่มศึกษาและสิ้นสุดในปีการศึกษา ๒๕๕๙

๔. สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท” โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อ

ศึกษาโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการละโมหะในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท และ (๓) เพื่อวิเคราะห์พุทธวิธีการละโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เถรวาท โดยสามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๒๐๗ องฺ. เอกก. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๙๖.
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 ๔.๑ โมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ความหลง ความมืด ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ตรง

ตามสภาวะ โมหะจัดว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลจิต ที่ประกอบไปด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง โมหะ

คือ อกุลศลมูล ๓ คือ รากเหง้าของความชั่วทั้งปวงและกุศลมูล ๓ คือ รากเหง้าของความดีทั้งปวง ๒๐๘

  โมหะมีองค์ประกอบ ๒ ประการคือ (๑) ทรัพย์สินนั้นเป็นของคนอื่น (๒) มีจิตน้อมมาเพื่อเป็นของ

ตน หรือเรียกว่า ปริยุฏฐานกิเลสคือ กิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจ ความหลงโลภ ๒๐๙ ปัจจัยที่ทำาให้เกิดโมหะ แบ่งเป็น ๒ 

ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยภายนอก คือ โมหะที่เกิดจากการเห็นรูป ได้ยินเสียง กลิ่น รส และสัมผัส และ ๒) ปัจจัย

ภายใน คือ โมหะที่เกิดขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ 

 พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ตอ่เนือ่งทีม่คีวามสมัพนัธก์นัระหวา่งโมหะอปุาทานอาการเกดิดบัและเปน็ไปรว่ม

กับจิต ประกอบด้วยตัณหา ตัณหาซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ก) กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในกาม 

คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ข) ภวตัณหา คือ อาการที่ จิตดิ้นรนทะเยอทะยานปรารถนาสถานะความเป็น

ต่าง ๆ  ที่ตนรักใคร่ พอใจ ความอยากในภพ และ ค) วิภวตัณหา คือ อาการที่จิตพอใจยินดีในสถานะความไม่เป็น

ต่าง ๆ ที่ตนเป็นอยู่โดยมองว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ขาดสูญ โทษและประโยชน์ของโมหะ ๑) โทษของโมหะ จัด

เป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโมหะ ทางกาย วาจา และใจ หลงไม่รู้จริง โง่เขลา ไม่รู้อริยสัจ ๔ ไม่รู้ในอวิชชา ไม่รู้

ในทุกข์ ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ ๒) ประโยชน์ของการละโมหะ คือ การไม่ลุ่มหลงในรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ไม่มีความยินดีชอบใจ ไม่คิดอยากได้ ความเห็นถูกเป็นที่ตั้งแห่งปัญญา จุดหมายมีปัญญาความรู้

ในอริยสัจ ๔ ทำาให้เกิดประโยชน์ความรู้ในเรื่องขันธ์ ๕ อย่างละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นดับทุกข์ได้ เป็นความรู้ประเภท

รู้แจ้งแทงตลอด 

 ๔.๒ หลักธรรมที่ส่งเสริมการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  ๑) หลักทานที่ส่งเสริม การละโมหะ เป็นหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจกัน และกันไว้ ทานเป็น

องค์ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อความโลภ ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีปรากฏว่าทาน การให้ เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงทาน

มีการให้ เป็นลักษณะ มีการกำาจัดความหลงในไทยธรรมเป็นรสจัดเป็นการทำาบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ 

อย่าง คือ บุญสำาเร็จด้วยการให้ทาน ซึ่งหลักทานส่งเสริมการละโมหะ (๑) วิเคราะห์ความหมายของคำาว่า ทานที่

ส่งเสริมการละโมหะ ทาน หมายถึง การให้วัตถุที่ควรให้ ให้ความรู้ ให้อภัยแก่คนหรือสัตว์อื่น ทานด้วยวัตถุ การ

ให้ การแบ่งปันสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแก่สรรพสัตว์ เพื่ออนุเคราะห์ สงเคราะห์ ตอบแทนและบูชาคุณ 

ด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ิโดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทนน่ันเอง รวมถึงการให้อภัยด้วย ทานจึงเป็นการละโมหะ เพราะ

เปน็การสงเคราะห์ อนเุคราะห ์(๒) ประเภทและขอบข่ายของทานทีส่ง่เสริมละโมหะ พบวา่ ประเภทของการทาน

มี ๒ ประเภท คือ อามิสทาน การให้สิ่งของเป็นทาน และธรรมทาน การให้ธรรมเป็นทาน อามิสทาน คือ การให้

วัตถุสิ่งของ การให้ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และธรรมทาน คือ การให้

คำาแนะนำาสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่ว หรือการแสดงธรรม และ (๓) ละโมหะด้วยวิธีการให้ทาน วิธีการให้ทานที่ดี คือ ให้

แก่ผู้รับที่ดี มีคุณธรรมโดยไม่สนใจถึงชาติตระกูล หรือฐานะทางสังคม แต่ให้ยึดถือคุณธรรมใน จิตใจ เป็นผู้กำาจัด

ราคะ โทสะ โมหะ ไม่ยึดมั่นถือมั่น 

๒๐๘  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๒๖.
๒๐๙ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย). ๑๐/๓๘๒/๓๑๖-๓๑๗.
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  ๒) ศีลธรรมที่ส่งเสริมการละโมหะ ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ให้ความหมายไว้ว่า ศีล คือ 

เจตนาหลกัเปน็ศลี เจตสกิเปน็ศลี ความสำารวมเปน็ ศลี ความไมก่า้วลว่งเปน็ศลี แมใ้นคมัภีรวิ์สทุธมิรรค หมายถงึ 

ธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้เว้นจากโทษมีปาณาติบาตก็ดี ของบุคคลผู้บำาเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดีเป็น

ศีลบุคคลผู้งดเว้นจาก บาปธรรมต้องมีศีล โดยศีลแบ่งออกเป็น ๕ อย่าง คือ ปาติโมกข์สังวร ๑ สติสังวร ๑ ญาณ

สังวร ๑ ขันติสังวร ๑ วีริยะสังวร ๑ สังวร ๕ อย่างนี้ เรียกว่า ศีลสังวร ศีลแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ (๑) อกุศล

ศีล และ (๒) กุศลศีล คือ (๑) เว้นจากการปลงชีวิตสัตว์ที่มีชีวิต (๒) เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ (๓) เว้น

จากการประพฤติผิดในกาม (๔) เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง และ (๕) เว้นจากของเมาคือสุราและเมรัย 

ประโยชน์ของศีล เป็นการระงับโทษทางกายและวาจา ศีลยังได้รับ สมบัติ คือ อายุ วรรณะ ความสุข และพลัง 

๓) ความสำาคัญของศีล มีความสำาคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นการละเว้นความชั่วเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์

จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น 

  ๓) หลกัภาวนาท่ีส่งเสริมการละโมหะ คอืการทำาใหเ้ปน็ใหม้อีนัไหนทีไ่มเ่ป็นกท็ำาใหเ้ปน็ขึน้อนัไหน

ที่ไม่มีก็ทำาให้มีขึ้น การทำาให้เพิ่มพูนขึ้น ทำาให้กล้าแข็งขึ้น การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๔ ประการ (๑) กายภาวนา 

(๒) ศีลภาวนา (๓) จิตภาวนา และ (๔) ปัญญาภาวนา 

  ๔) หลักสติท่ีส่งเสริมการละโมหะ สติหมายถึง ความระลึกได้ การระลึกรู้ การระลึกรู้ที่เข้าไป

ตั้งไว้ในกองรูป เวทนา จิต และ สภาวธรรม อีกนัยหนึ่ง การระลึกรู้อย่างมั่นคงในกองรูป เวทนา จิต และสภาว

ธรรม สติ มีความหมาย ๓ ประการ คือ (๑) ที่ตั้งของสติ หมายถึง อารมณ์ของสติ ๔ ประเภท อันได้แก่ กองรูป 

เวทนา จิต และสภาวธรรม (๒) สภาวะที่พึงตั้งไว้ด้วยสติ หมายถึง การล่วงความยินดียินร้าย (๓) สติที่เข้าไปตั้ง

ไว้หรือ สติที่ตั้งไว้มั่น 

  ๕) หลักธรรมสมาธิที่ส่งเสริมการละโมหะ สมาธิ มีลักษณะที่สำาคัญ คือ (๑) แข็งแรง มีพลังมาก 

(๒) ราบเรียบ สงบซึ้ง (๓) ใสกระจ่าง มองเห็นอะไรๆ ได้ชัด เหมือนนำ้าสงบนิ่ง และ (๔) นุ่มนวลควรแก่งาน หรือ

เหมาะแก่การใช้งาน เพราะไม่เครียด ไม่กระด้าง ไม่วุ่น ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน ไม่กระวนกระวายจิตที่

เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์ บริสุทธิ์ ผ่องใส โปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา ปราศจากสิ่งมัวหมอง นุ่มนวล ควรแก่งาน และ ไม่

วอกแวกไม่หวั่นไหวจึงเป็นจิตที่เหมาะแก่การนำาไปใช้ได้ดี ประโยชน์ของสมาธิ เป็นความหลุดพ้นจากกิเลส และ

กองทุกข์ทั้งปวงมีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง สงบเยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผ่องใส กระฉับกระเฉง 

กระปรี้กระเปร่า และจิตใจผ่อนคลาย 

  ๖) หลักธรรมแห่งปัญญาที่ส่งเสริมการละโมหะ ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว ความรู้ชัด คือรู้ทั่ว

ถึงความจริง หรือรู้ตรงตามความเป็นจริง ท่านอธิบายขยายความกันออกไปต่าง ๆ  เช่นว่า รู้เหตุรู้ผล รู้ดีรู้ชั่ว รู้ถูก

รู้ผิด รู้ควรรู้ไม่ควร รู้คุณรู้โทษ รู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ รู้เท่าทันสังขาร รู้องค์ประกอบ รู้เหตุปัจจัย รู้ที่ไปที่มา 

รู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริง รู้ถ่องแท้ รู้เข้าใจสภาวะ รู้คิด รู้พินิจพิจารณา รู้วินิจฉัย 

รู้วิธีที่จะจัดแจงจัดการหรือดำาเนินการ 

 ๔.๓ วิเคราะห์พุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้กล่าวถึง 

วิธีการละโมหะ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พบว่าทาน การให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงทานมีการให้เป็นลักษณะ 

มีการกำาจัดความหลงในไทยธรรมเป็นรสศีล คือ องค์ธรรมที่เป็นเครื่องป้องกันพฤติกรรมทุจริตท่ีจะล่วงละเมิด

ทางกายวาจาเพราะความโลภ คนมีศีลไม่ถือเอา สิ่งของ ๆ  ผู้อื่นแม้แต่เส้นหญ้า เป็นผู้ไม่โลภสันโดษ คือ ความไม่

โลภในปัจจัย ๔ ยินดีด้วยของที่มีอยู่ขันติ ความอดกลั้นทำาหน้าที่ข่มจิตไว้ หมายถึง กิริยาที่อดทนต่อ โลภ โทสะ 
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โมหะ ปัญญากำาจัดกิเลสต่าง ๆ ได้ (กิเลสในที่นี้รวมถึงโลภ และ ความโกรธด้วย) ซึ่งการวิเคราะห์พุทธวิธีการละ

โมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มีดังนี้ 

  ๑) พุทธวิธีการละโมหะโดยการให้ทาน คือการปราศจาก ราคะ และกำาจัดโทสะ เจริญเมตตา

จิตทั่วไป แก่สัตว์ทุกจำาพวก ไม่ประมาททั้งเวลากลางวันและกลางคืน การให้ทานจะทำาให้เกิดการละความโลภ 

ความโกรธ และความหลงได้

  ๒) วิธีการละโมหะโดยการรักษาศีล คือ ความสำารวมทางกาย วาจา เป็นการรักษากาย วาจาให้

เรียบร้อย หรือการรักษาตามปกติตามระเบียบวินัย เป็นข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว การควบคุมตนให้ตั้ง

มั่นอยู่ในความไม่เบียดเบียน ศีล คือการควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้อยู่ในร่องรอย 

  ๓) วิธีการรักษาศีลเพื่อละโมหะ คือ เว้นจากการปลงชีวิตสัตว์ที่มีชีวิต เว้นจากการฆ่าการ

ประทุษร้ายกัน เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ และ เว้น

จากของมึนเมา 

  ๔) วิธีการละโมหะ โดยการภาวนา เป็นการทำาให้เป็นให้มี ฝึกอบรมคำาว่า ฝึกอบรมโดยมีวิธีการ

ปฏิบัติภาวนาแบ่งผลที่ปรากฏออกเป็น ๔ อย่าง คือ (๑) กายภาวนา (๒) ศีลภาวนา (๓) จิตถาวนา (๔) ปัญญา

ภาวนา 

  ๕) พุทธวิธีการใช้สติเพ่ือละโมหะ คือ เข้าไปต้ังไว้ สติระลึกรู้ท่ีเข้าไปต้ังไว้ในกองรูป เวทนา จิต และ

สภาวธรรม วิธีการปฏิบัติเพ่ือละโมหะ คือ ๑) กายานุปัสสนา การต้ังสติพิจารณากายในกาย ๒) เวทนานุปัสสนา การรู้

สึกอารมณ์ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงเวทนา ๓) จิตตานุปัสสนา (การต้ังสติกำาหนดพิจารณาจิต 

  ๖) พุทธวิธีการใช้สมาธิเพื่อละโมหะ คือ มีเมตตา มีปัญญา ละโลภ โกรธ หลงลงได ้การฝึกสมาธิ

เพื่อละโมหะ ต้องฝึกสมาธิเพื่อทำาให้จิตใจผ่อนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย จิตที่เป็น

สมาธิ แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กำาลังกระทำา

  ๗) พุทธวิธีการใช้ปัญญาเพื่อละโมหะ คือ ปัญญาความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือก

เฟ้น ความสอดส่องธรรม ความกำาหนดหมาย ความเข้าไปกำาหนดความเข้าไปกำาหนดเฉพาะภาวะที่รู้ ภาวะท่ี

ฉลาด ภาวะที่รู้ ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความคิดค้นความใคร่ครวญ

๕.ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่อง พุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาททำาให้ทราบถึงความสำาคัญพุทธ

วิธีการละโมหะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท จึงควรมีแนวทางในการที่จะนำาอภัยทานในพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน ดังนี้ 

  ๑) โมหะในทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักอกุศลธรรม เป็นหลักธรรมฝ่ายชั่ว เพราะทำาให้ปัญญา

ไม่เห็นตามความเป็นจริง และไม่มีความสว่างแจ้งภายในใจ ดังนั้น ควรเผยแผ่หลักธรรมฝ่ายชั่ว เพื่อชี้ให้เห็นถึง

โทษ และเผยแผ่ธรรมฝ่ายดี เพื่อชี้ทางในการลดละโมหะ 

   ๒) สังคมในปัจจุบัน มีความโลภ โกรธ และหลงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรนำาหลัก ทาน ศีล ภาวนา 

สมาธิ และปัญญาไปใช้ให้มีการลดละโมหะให้มากยิ่งขึ้นในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน

  ๓) ควรมีการปลูกฝังจิตสำานึกให้คนในสังคมทุกระดับได้เข้าใจถึงความเป็นจริงในหลักธรรมที่ส่ง

เสริมการละโมหะ 
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 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

 การศึกษาการวิเคราะห์พุทธวิธีการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ียังเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยู่

อีกหลายประเด็นเพราะเป็นเรื่องของการละโมหะ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่หากประพฤติไปในทางที่ผิดไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริงของสัจธรรมแล้ว ผลก็คือความวิบัติเสื่อมโทรมทั้งหลายย่อมจะติดตามมาเนื่องด้วย

เหตุว่าสัจธรรมนั้นเป็นความจริงที่ไม่อาจมีสิ่งใดที่ต้านทานหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามความปรารถนาได้

ความจริงของความเสื่อมและความเจริญเป็นเรื่องที่เป็นไปธรรมดาของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือความ

เป็นธรรมดาของสัจธรรม ซึ่งเรื่องที่ควรแก่การนำาศึกษาพิจารณาต่อผู้วิจัยอยากที่จะเสนอแนะ เพื่อนำาไปต่อยอด

แก่ผู้ที่สนใจในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีดังนี้ 

  ๑) ควรวิจัย ประโยชน์ของการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนำาไปประยุกต์กับสังคม 

  ๒) ควรวิจัย หลักธรรมที่ส่งเสริมการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนำาไปประยุกต์

กับสังคม 

  ๓) ควรวิจัยหลักปัญญาที่ส่งเสริมการละโมหะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนำาไปประยุกต์

กับสังคม 
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Counseling Method of the Buddha According to the Tripitaka

ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, วันวิสาข์ ทิมมานพ,สงวน หล้าโพนทัน*

บทคัดย่อ

 การให้คำาปรึกษาคือกระบวนการที่ช่วยเหลือให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วย

ตนเองอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีผู้ให้คำาปรึกษาซึ่งผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดี ช่วยอำานวยความสะดวก

ในการตดัสนิใจดงักลา่ว ทา่มกลางบรรยากาศทีอ่บอุน่เปน็กันเอง และมคีวามเขา้ใจกับผูม้าขอรบัคำาปรกึษาอยา่ง

แท้จริง ในขณะที่การให้คำาปรึกษาตามแนวพุทธวิธี คือ กระบวนการช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ มีปัญหา ด้วยวิธีการ

ที่เรียกว่า การเทศนา หรือการแสดงธรรมอบรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา เทศนา คือ การแสดงธรรม วิธี

การแสดงธรรมของพระพุทธองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา หรือความทุกข์ ให้สามารถข้ามพ้นจากทุกข์ได้ด้วยมี

พระองคเ์ปน็กลัยาณมิตร หลกัสำาคญัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชใ้นการใหค้ำาปรึกษา ทีเ่รียกว่า เทคนคิและลีลาการสอน 

มอียู ่๔ ประเภทคอื สนัทสัสนา ชีแ้จง้ใหช้ดัเจน สมาทปนา การโนม้นา้วจติใจใหผู้ฟ้งัอยากปฏบิตัติาม สมตุเตชนา 

เรา้ใจใหอ้าจหาญและ สมัปหงัสนา ปลกุใจใหผู้เ้รยีนสดช่ืนรา่เรงิ หลักการใหค้ำาปรกึษาของพระพทุธเจา้ไดค้อื ทรง

ใหค้ำาปรกึษาแตเ่รือ่งทีเ่ป็นจริง มปีระโยชน์ มคีวามเขา้ใจในส่ิงทีท่รงใหค้ำาปรกึษาเปน็อยา่งด ีมเีมตตาจติเปน็ทีต่ัง้ 

ไมห่วงัผลตอบแทน พรอ้มทัง้เปน็แบบอยา่งท่ีดใีห้ผูม้าขอรบัคำาปรึกษา มคีวามเป็นกนัเองเพ่ือให้เกดิความสบายใจ

ทีไ่ดพ้บเจอ ทา้ยสดุทรงมหีลกัการและวธิกีารใหค้ำาปรกึษาทีด่เียีย่ม ทำาใหผู้ม้าขอรบัคำาปรกึษาสามารถจดัการกบั

ความทกุขไ์ดด้ว้ยตวัเองโดยมพีระองคเ์ปน็กัลยาณมติร เริม่ตน้การใหค้ำาปรกึษาดว้ยการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่ง

พระผู้มีพระภาค ซึ่งเป็นผู้ให้คำาปรึกษากับผู้มาขอรับคำาปรึกษาที่มีความทุกข์หรือปัญหา ให้เกิดความเบาใจก่อน 

จากนั้นจึงเข้าสู่ปัญหาที่เป็นความทุกข์ รูปแบบการให้คำาปรึกษาเป็นลักษณะการถาม - ตอบ สนทนา ทำาปัญหา

หรอืความทกุขใ์หเ้กดิความกระจา่ง ทำาใหผู้ม้าขอรบัคำาปรกึษาเกดิความแจม่แจง้ในสิง่ทีเ่ปน็ปญัหาหรอืความทกุข์

นั้นด้วยตนเอง หลังจากนั้นสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นปัญหาหรือความทุกที่เกิดขึ้นพร้อมแนะแนวทางเพื่อให้นำา

ไปปฏบิตั ิทำาใหผู้้มาขอรบัคำาปรกึษาเกดิความกระจา่งในทกุๆ ปญัหา และจัดการกบัปญัหาและความทกุขไ์ดด้ว้ย

ตนเอง จนกระทั่งบรรลุมรรคผล นิพพาน ในที่สุด

คำาสำาคัญ: พุทธวิธีการให้คำาปรึกษา, พระไตรปิฎก

* อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
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Abstract

 The consultation process is helping to consult the person can decide to solve their 

own problems are obvious step. The counselor, who has been training very well, help facilitate

such a decision in the suitable context and have an understanding with the consultation

literally. While consulting Buddhist way is the process of helping those suffering problems 

with how the sermon or preaching discipline in religious preaching. The sermon is preaching of 

doctrine. The sermon technique of the Buddha for to help whom have problems or distress 

to be able to cross from suffering as Him is a true friend. The main focus of the Buddha in 

counseling techniques and style of teaching that has four types of Tuscany's fields. Let me be 

clear on the point for the field to convince the listener to follow a nervy. Interview was arousing 

the students to enjoy the cheerful consultation of the Buddha. His mentor, but that is really 

useful to have an understanding of what made consultation with compassion as well as the 

non-return and set a good example for those consultations friendly and comfortable to meet. 

Finally, the principles and methods of consultation excellent. The Consultations can handle 

distress yourself with him a good friend. Initial consultation by creating a relationship between 

the people of the region. Who is consulting with its consultation with suffering or problems. 

To be relieved before a problem that is suffering. Patterns Consulting is a question - answer 

calls made to clarify issues or distress. The Consultations was obvious what the problem is 

or suffering on their own. After that summarize all the problems and all that happened with 

guidelines for implementation. The Consultations was exemplary in every issue and deal with 

their own problems and suffering. Until finally achieving ambitious nirvana

Keywords: Counseling Method of the Buddha, Tipitaka

บทนำา
 มนุษย์เกิดมาพร้อมปัญหา นับตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ ดูเหมือนว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้น

ตลอดเวลา เมือ่เริม่ตืน่จนกระทัง่หลบั ตัง้แตเ่กดิจนกระทัง่วาระสดุทา้ยแหง่ชวีติ ถึงแมเ้ราจะยดึปรชัญาทีว่่ามนษุย์

ทกุคนมศีกัดิศ์ร ีมคีวามสามารถ มศีกัยภาพอยูใ่นตวัของตนเองทกุคน แต่ในบางครัง้ปญัหาเกดิขึน้กบัตนเอง โดย

ไม่สามารถจะหาทางแก้ปัญหาได้ อาจเป็นเพราะมนุษย์ชอบใช้อารมณ์ให้มาบดบังเหตุผล หรือในขณะนั้นจิตใจ

ของเขาอ่อนแอ หมดพลังหรือมีอาการแปรปรวนของความเครียด ฉะนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วย

ตนเอง ดังที่มีคำาพังเพยว่า “ผงเข้าตา” หรือ“เส้นผมบังภูเขา” ซึ่งหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันจะมีวิธีแก้ไข

ที่ง่ายนิดเดียว แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ฉะน้ันมนุษย์จึงจำาเป็นต้องหันไปพึ่งผู้ที่จะช่วยให้ปัญหาบรรเทาลงได้ 

หรือช่วยแก้ปัญหาให้หมดไปได้ ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความทุกข์ของมนุษย์เอาไว้ว่า เป็นสภาพที่ทนได้

ยากสภาพที่จะคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้น และความแตกสลาย เนื่องจากสรรพสิ่งต้องเป็น

๒๙๕
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ไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง ความรู้สึกที่ไม่สบาย กล่าวคือ ทุกขเวทนา ได้แก่ ความไม่สบายกาย คือ 

ทุกข์กาย ความไม่สบายใจ คือ ทุกข์ใจ ซึ่งมนุษย์เรามีความทุกข์มาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ต้องหาหนทางแก้

ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้น เพื่อตนเองจะอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยแบ่งวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ไว้ ๒ ด้าน คือ

 ๑. ความทุกข์ทางกาย เช่น ความเจ็บป่วย หรือโรคภัยต่าง ๆ เป็นต้น ความทุกข์ทางกายนี้ สามารถ

แก้ไขได้ด้วยวิธีทางการแพทย์

 ๒. ความทุกข์ทางใจ เช่น ความไม่สบายใจ คับแค้นใจ ขุ่นข้องใจ โศกเศร้าเสียใจ เป็นต้น

 ความทุกข์ทางใจนี้ เมื่อเกิดขึ้นบุคคลมักจะพยายามแก้ด้วยตนเองก่อน หากแก้ปัญหาถูกจุดก็ทำาให้

ความทกุข ์หรอืปญัหาบรรเทาลง และหมดไป หากไมรู่ว้ธิใีนการแกป้ญัหาเพือ่บรรเทาความทกุขท์ีเ่กิดข้ึนกบัตนเอง 

ก็อาจจะใช้กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) ทำาให้ตนเองสบายใจขึ้น กลไกที่เชื่อว่าสามารถป้องกัน

ตนเองจากความทุกข์ได้มีหลายวิธี แต่กลไกเหล่านี้ไม่ได้แก้ที่ตัวปัญหาโดยตรง เช่น การเก็บกด (Repression)

คือ การเก็บความรู้สึกทุกข์ไว้, การโยนบาป (Projection) คือ การโยนความผิดให้คนอื่น การอ้างเหตุผล 

(Rationalization) คือ การหาเหตุผลมาอ้าง หรือแก้ตัว การปฏิเสธ (Denial) คือ การบอกปัดไม่ยอมรับความ

จริงการทดแทน (Displacement) คือ การแสดงออกต่อสิ่งอื่น เพื่อทดแทนสิ่งที่ทำาให้ตนกังวลใจการแยกตัว

(Isolation) คือ การใช้วิธีการแยกตัวออกมาจากสังคม เป็นต้น ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนา มีวิธีการช่วยแก้

ปัญหาความทุกข์ของคนอื่น โดยทำาให้ผู้มีความทุกข์ได้ตระหนักถึงปัญหาของตนเอง ด้วยวิธีการที่ผู้มีความทุกข์ 

ไดรู้จั้กความทกุขท์ีเ่กดิข้ึนกับตนเอง มชีีวติอยูอ่ยา่งรูเ้ทา่ทนัความทกุข ์รูเ้หตเุกดิของความทกุขท์ีว่า่มาจากตณัหา 

และอุปาทาน ความอยาก ความต้องการ ความเห็นแก่ตัว เพราะความไม่รู้แล้วเข้าไปยึดติดอยู่ รู้การดับทุกข์ คือ 

การดับความอยากแหง่ตณัหาทีเ่ขา้ไปยดึมัน่ ทำาใหเ้กดิความทกุขไ์ด ้และรูห้นทางทีด่ำาเนนิสู่การดบัความทกุข์ คือ 

การปฏบิตัติามทางสายกลาง เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึการดบัความทกุข ์ซึง่เรยีกวา่ หลกัอรยิสจั ๔ ไดแ้ก ่ทกุข ์สมทุยั นโิรธ 

และมรรคที่ปรากฏชัดในคัมภีร์พระไตรปิฎก จุดมุ่งหมายที่สำาคัญของการแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนา คือ การ

เข้าถึงนิโรธ คือ ความดับทุกข์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจำาแนกแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยะ อันเป็นการระงับปัญหา

ชัว่คราว และระดบัโลกตุตระ อนัเปน็การแกป้ญัหาไดอ้ยา่งสิน้เชงิ ซึง่เปน็ขัน้สงูสดุในทางพระพทุธศาสนา โดยใช้

กระบวนการของอรยิมรรคแปดประการ กลา่วคอื การให้ผู้มีปญัหา มคีวามคิดเห็นถกูตอ้งจากมจิฉาทฏิฐ ิเปน็สมัมา

ทฏิฐเิปน็เบือ้งตน้ และมสีมัมาสมาธิในทีส่ดุ จดัเปน็กระบวนการแกป้ญัหาอยา่งสมบรูณ ์เพราะเปน็การแก้ปญัหาที่

เหตแุห่งปญัหา และยตุลิงดว้ยการพฒันาทางจิตของผูม้ปีญัหาใหบ้รสิทุธิห์มดจด คอืการสิน้ทกุขไ์ปในทีส่ดุนัน่เอง

บริบทของการให้คำาปรึกษา
 ๑. ความหมายของการให้คำาปรึกษา

 คำาว่า การให้คำาปรึกษา (Counseling) มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Consilium หมายถึง “กับ 

ดว้ยกนั” ตามรปูศัพท ์การใหค้ำาปรกึษา มคีวามหมายในตวัเองดงัทีน่กัจติวิทยาการใหค้ำาปรกึษาทกุคนเขา้ใจกนั ๒๑๐

 กู๊ด (Good) ได้ให้คำาจำากัดความของคำาว่า “การให้คำาปรึกษา” ไว้ในปทานุกรมการศึกษาของเขาว่า 

การให้คำาปรึกษา คือ กระบวนการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่รับคำาปรึกษา ในปัญหาด้านการศึกษา อาชีพ และ

๒๑๐ พระมหากิจการ โชติปญฺโญ (ยุติพันธ์), “การศึกษาพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาในพระสุตตันปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

 (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐.

๒๙๖
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ปัญหาส่วนตัว ซึ่งมีกระบวนการในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และการแสวงหาลู่ทางในการแก้ปัญหา ซึ่งผู้ที่จะทำา

หนา้ทีใ่นการใหค้ำาปรกึษานัน้ จะตอ้งเปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญทางการใหค้วามชว่ยเหลอื และมคีวามพยายามชว่ย

ให้ผู้มีปัญหาสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ๒๑๑

 แพทเทอร์สัน (Patterson) ได้ให้คำานิยามของการให้คำาปรึกษาไว้ว่า การให้คำาปรึกษาเป็นกระบวน

การที่ผู้ให้คำาปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้รับคำาปรึกษาให้เข้าใจ และยอมรับตนเองในด้านต่าง ๆ  เช่น ความสนใจ ความ

ถนัด ความสามารถ ตลอดจนใหต้ระหนกัถึงความตอ้งการของตนเอง และชว่ยใหผู้รั้บคำาปรกึษาไดด้ำาเนนิการตาม

จุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสามารถพัฒนาตนเองจนถึงที่สุด ๒๑๒

 โรเจอร์ (Rogers) ได้กล่าวไว้ว่า การให้คำาปรึกษา เป็นกระบวนการที่โครงสร้างของอัตตา ได้รับการ

ผอ่นคลายในสภาพทีป่ลอดภัยภายใตบ้รรยากาศ และสมัพนัธภาพในคำาปรกึษาและทำาใหป้ระสบการณเ์ดมิทีผู่รั้บ

คำาปรกึษาไมส่ามารถเผชญิ หรอืยอมรบัได ้ไดถ้กูนำามารบัรู ้และผสมผสานกนั เปน็การรูจ้กัตนเองในแนวทางใหม่

ที่ถูกต้อง ๒๑๓

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การให้คำาปรึกษาเป็นการแนะแนวที่จะให้บุคคล

สามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้โดยทัว่ไปคนทัง้หลายยงัพึง่ตนเองไดไ้มเ่ต็มที ่หรือมรีะดบัการพึง่ตนเองทีย่งัไมส่มบรูณ ์

จึงต้องการผู้มาชี้แนะให้คำาปรึกษา เม่ือช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ช่วยให้พึ่งตนเองได้โดยใช้ภาษา และกิจกรรม

เป็นต้นเข้ามาช่วย การช่วยคนให้ช่วยตนเองได้ เป็นหน้าที่ของการแนะแนวการให้คำาปรึกษา ๒๑๔

 สรุปได้ว่า การให้คำาปรึกษาคือกระบวนการที่ช่วยเหลือให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษา สามารถตัดสินใจแก้

ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยมีผู้ให้คำาปรึกษาซ่ึงผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดี ช่วยอำานวย

ความสะดวกในการตัดสินใจดังกล่าว ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง และมีความเข้าใจกับผู้มาขอรับ

คำาปรึกษาอย่างแท้จริง

 ๒. การให้คำาปรึกษาตามแนวพุทธวิธี

 การให้คำาปรึกษาตามแนวพุทธวิธี คือ กระบวนการช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ มีปัญหา ด้วยวิธีการ

ที่เรียกว่า การเทศนา หรือการแสดงธรรมอบรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา เทศนา คือ การแสดงธรรม 

การชี้แจงแสดงความ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

 ๒.๑ บคุลาธษิฐานเทศนา เทศนามบีคุคลเปน็ทีต่ัง้ เทศนาอา้งธรรมแสดงโดยยกคนขึน้อา้ง ยกคนเป็น

หลักฐานในการอธิบาย

 ๒.๒ ธรรมาธษิฐานเทศนา เทศนามธีรรมเป็นทีต่ัง้ เทศนาอา้งธรรมแสดงโดยยกหลกัตวัสภาวะขึน้อา้ง

 นอกจากนั้น เทศนา ยังหมายถึงการช้ีแจงแสดงความ การยกตัวอย่างคน หรือธรรมะมาอธิบาย 

เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ และวิธีการ (Methodology) ในการช่วยเหลือของกัลยาณมิตร ต่อผู้มีทุกข์ และมี

ปัญหา ด้วยการชี้แจงแสดงความ การอธิบาย เพื่อให้ผู้มีทุกข์ และมีปัญหา สามารถดับทุกข์ของตนเองได้ ด้วย

การปฏิบัติตามหนทางที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำาไว้ การเทศน์หรือเทศนา จึงหมายถึง การแสดงธรรม การชี้แจง

๒๑๑
 Good, C.V., Dictionary of Education, (New York : McGraw – Hill Book Company, 1985), p. 195. 

๒๑๒ 
Patterson, C H., Theories of Counseling and Psychotherapy, (2nd ed.). (New York : Harper & Row, Publisher, 1973), p. 187. 

๒๑๓ 
Rogers, Carl R., Client – Centered therapy: Its Current Practice; Implications and Therapy, (Boston : Houghton Miffin  

 Company, 1951). อ้างใน รศ.วัชรี ทรัพย์มี, ทฤษฎีและกระบวนการให้คำาปรึกษา, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓). หน้า ๓. 
๒๑๔ 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, (กรุงเทพฯ: กองทุนวุฒิธรรมเพ่ือการศึกษา และปฏิบัติธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๘. 
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แสดงความ การแนะนำาสัง่สอน การช้ีใหเ้หน็ และการเสนอแนะแนวทาง วธิกีารแสดงธรรมของพระพทุธองคเ์พือ่

ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา หรือความทุกข์ ให้สามารถข้ามพ้นจากทุกข์ได้ด้วยมีพระองค์เป็นกัลยาณมิตร ด้วยวิธีการ

ของพระพุทธองค์

 การให้คำาปรึกษา นับเป็นศิลปะแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ค้นพบ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ และ

พัฒนาตนเอง เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย ความเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตาปราณี การช่วย

เหลือเกื้อกูลอย่างบริสุทธิ์ใจ การร่วมรับรู้ทุกข์ การเป็นที่ระบายทุกข์ การช่วยเหลือให้มนุษย์สามารถช่วยตนเอง 

และพึ่งพาตนเองได้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมตลอดถึงการเป็นที่พึ่งทั้งทางด้านการงาน และทางด้านจิตใจซึ่ง

ทั้งหมดได้รวมพร้อมอย่างสมบูรณ์ อยู่ในรูปแบบของศิลปะการให้คำาปรึกษา ๒๑๕

 กระบวนการของการให้คำาปรึกษา เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สำาคัญ ๓ ประการ เป็นอย่างน้อย คือ

 ๑. บุคคลที่มีความยุ่งยากลำาบากใจ ได้แก่ ผู้รับคำาปรึกษา

 ๒. บุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความยุ่งยากใจ ได้แก่ ผู้ให้คำาปรึกษา

 ๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำาปรึกษา กับผู้รับคำาปรึกษา มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบาง

อย่างในตัวผู้รับคำาปรึกษา 

 กระบวนการท่ีเก่ียวข้องท้ัง ๓ ประการน้ี จะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผู้รับคำาปรึกษาได้มาก 

หรือน้อยนั้น สิ่งท่ีสำาคัญอยู่ที่ผู้ให้คำาปรึกษาว่ามีทักษะและเทคนิคต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มาขอรับคำาปรึกษา 

ซึ่งทักษะและเทคนิคดังกล่าวมีความสำาคัญต่อกระบวนการมาก ในที่นี้จะได้นำาเทคนิคและสีลาการสอนของ

พระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างเอาไว้

หลักสำาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการให้คำาปรึกษา ที่เรียกว่า เทคนิคและลีลาการสอน มีอยู่ ๔ ประเภทคือ

 ๑. สันทัสสนา ชี้แจ้งให้ชัดเจน เป็นขั้นตอนของการแจกแจงเรื่องที่สอน แสดงเหตุ และผลให้ชัดเจน 

ผู้ฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

 ๒. สมาทปนา การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังอยากปฏิบัติตาม เป็นการบรรยายชี้ให้ผู้ฟังเห็นคุณค่า และ

ความสำาคัญของเรื่องที่สอน จนเกิดความอยากที่จะฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำานาญ

 ๓. สมตุเตชนา เรา้ใจใหอ้าจหาญ แกลว้กลา้เปน็เทคนคิในการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ 

มีกำาลังใจที่จะเรียนรู้ กระทำาให้สำาเร็จ สู้งาน ไม่ย่อท้อ อดทน ไม่กลัวลำาบาก

 ๔. สัมปหังสนา ปลุกใจให้ผู้เรียนสดชื่นร่าเริง เป็นเทคนิคในการทำาให้ผู้เรียนเกิดความชื่นบานโดยชี้

ให้เห็นผลดี หรือประโยชน์ที่จะได้รับ และแนวทางที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จขั้นที่สูงขึ้นไป ๒๑๖ 

 หลักการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสิ่งสำาคัญของพุทธวิธีให้คำาปรึกษาที่พระพุทธองค์ทรงใช้ เริ่มต้นด้วย

การชีแ้จงในเร่ืองทีท่รงใหค้ำาปรกึษา พรอ้มกบัโนม้นา้วจติใจให้เห็นตามยนิดปีฏบิตัดิว้ยความกระตือรอืรน้ มเีทคนคิ

ต่าง ๆ  ทำาให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษาเกิดความสดชื่นร่าเริง มองเห็นถึงเป้าหมายของการรับคำาปรึกษา และสุดท้ายก็

สามารถแก้ความทุกข์ และปัญหาของตนเองได้

 ในการใหค้ำาปรกึษาทัว่ ๆ  ไปนัน้ เปา้หมายหลกักค็อื การชว่ยเหลอืใหผู้ท้ีม่าขอรบัคำาปรกึษา สามารถ

ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนตระหนักถึงความต้องการของตนเอง 

๒๑๕
 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๓), หน้า ๔. 

๒๑๖
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๑๕๘.

๒๙๘



299การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ดำาเนินตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสามารถพัฒนาตนเองได้จนถึงที่สูงสุด มีทัศนคติใหม่ ๆ ที่ดีเกิดขึ้น รู้จักการ

พึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์

 เป้าหมายการให้คำาปรึกษาที่กล่าวมา จึงมีความสอดคล้องกับพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหวัง คือ 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของผู้มารับคำาปรึกษา ดังนี้

 ๑. ในด้านที่มีปัญหา สามารถเปลี่ยนจากความข้องใจกังขาสงสัย ให้เป็นความกระจ่างแจ้ง เปลี่ยน

จากความไม่รู้เป็นความรู้แจ้ง เปลี่ยนจากความมืดเป็นความสว่าง

 ๒. ในด้านสุขภาพจิต สามารถเปลี่ยนจากความหมักหมมสกปรก ไปสู่ความบริสุทธิ์ สะอาดโปร่งใส

ไร้ความวิตกกังวลใจ

 ๓. ในด้านอารมณ์ สามารถที่จะเปลี่ยนจากความพล่านเดือดร้อนว้าวุ่นสับสนไปสู่ความสงบสุขเยือก

เย็นใจ

 ๔. ในดา้นทศันคตท่ีิมตีอ่โลกและชวีติ สามารถทีจ่ะเปลีย่นจากการยดึถอืไปสูก่ารปลอ่ยวาง ไมม่คีวาม

ยึดติดด้วยอำานาจอุปาทาน เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม

 ๕. ในด้านพฤติกรรม สามารถเปลี่ยนจากการกระทำาชั่วทุจริต มาเป็นการทำาดีที่เป็นไปในทาง

สร้างสรรค์ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้นไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคุณธรรม และคุณภาพชีวิตให้

สูงส่งขึ้น จากสภาพของปุถุชนเป็นอริยบุคคลที่สูงขึ้นไป ๒๑๗

 การแสดงธรรมของพระพทุธองค ์ในแตล่ะครัง้นัน้ พระองคท์รงมีเปา้หมายท่ีชดัเจนแนน่อนวา่ตอ้งการ

ที่จะให้เกิดผลในการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคคลในด้านใด ส่วนมากผู้ที่ได้รับคำาปรึกษา หรือฟัง

ธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วมักจะได้บรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่ง เช่น โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหัต

ผล เป็นที่สุด คือ การดับกิเลสและความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง นั้นคือการได้บรรลุถึงพระนิพพาน เป็นอุดมการณ์ที่

ชาวพุทธปรารถนา เพราะเป็นสภาพที่ไร้ปัญหาอย่างถาวร

พุทธวิธีการให้คำาปรึกษาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

 หลักเก่ียวกับการให้คำาปรึกษาของพระพุทธเจ้า เมื่อพิจารณาในส่วนต่าง ๆ โดยรวมสามารถสรุป

ลักษณะสำาคัญซึ่งมีความสอดคล้องกันการสอนได้ดังนี้ คือ ๑) ทรงสอนสิ่งที่จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ๒) 

ทรงรู้เข้าใจส่ิงท่ีสอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ ๓) ทรงสอนด้วยเมตตามุ่งประโยชน์แก่ผู้เข้ารับคำาสอนเป็นที่ตั้ง ไม่

หวังผลตอบแทน ๔) ทรงทำาได้จริงอย่างที่สอน อันเป็นตัวอย่างที่ดี ๕) ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้

ชิดสนิทสนม และพึงพอใจได้ความสุข ๖) ทรงมีหลักการ และวิธีการสอน ที่ยอดเยี่ยม ๒๑๘

 หลักการให้คำาปรึกษาของพระพุทธเจ้า คือ ทรงให้คำาปรึกษาแต่เรื่องที่เป็นจริง มีประโยชน์ มีความ

เข้าใจในสิ่งที่ทรงให้คำาปรึกษาเป็นอย่างดี มีเมตตาจิตเป็นที่ตั้ง ไม่หวังผลตอบแทน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้

ผู้มาขอรับคำาปรึกษา มีความเป็นกันเองเพื่อให้เกิดความสบายใจที่ได้พบเจอ ท้ายสุดทรงมีหลักการและวิธีการ

ให้คำาปรึกษาท่ีดีเยี่ยม ทำาให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษาสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ด้วยตัวเองโดยมีพระองค์เป็น

กัลยาณมิตร ถือเป็นผลสรุปในการให้คำาปรึกษาของพระองค์ในแต่ละครั้ง

๒๑๗
 แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๖), หน้า ๒๑. 

๒๑๘
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๓๑–๓๒. 

๒๙๙
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 ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงให้คำาปรึกษานั้น มีลักษณะตรงกับเรื่องที่พระองค์ทรงสอนดังนี้ คือ

 ๑. ทรงสอนจากเรื่องง่าย ๆ หรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปสู่สิ่งที่เข้าใจยาก ตัวอย่างที่เห็นชัด คือ อริย

สัจจ์ ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ปัญหาชีวิตที่คนมองเห็น และประสบอยู่โดยธรรมดา รู้เห็น

ประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากนั้นจึงสาวหาเหตุที่ยากลึกซึ้ง และทางแก้ไขต่อไป

 ๒. ทรงสอนอย่างมีลำาดับขั้น และมีความต่อเน่ืองกันเป็นสายลงไปอย่างที่เรียกว่าสอนเป็นอนุบุพพิ

กถา ตัวอย่างก็คือ อนุปุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท ๓ เป็นต้น

 ๓. ทรงสอน โดยใช้ประสบการณ์ตรง เช่น ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคู่รักคนงาม ด้วยการทรงพา

ไปชมนางฟ้า นางอัปสรเทพธิดาให้เห็นกับตาเรื่องอาจารย์ทิศาปาโมกข์ให้หมอชีวกทดสอบตัวเองหรืออย่างที่ให้

พระเพ่งดูความเปลี่ยนแปลงของดอกบัว เป็นต้น

 ๔. ทรงสอนตรงเรื่อง ตรงจุด ไม่วกวน หรือออกนอกเรื่อง

 ๕. ทรงสอนอย่างมีเหตุมีผล ตรองตามเห็นจริงได้

 ๖. ทรงสอนเท่าที่จำาเป็น หรือมีความพอดีกับผู้เรียน มิใช่ทรงสอนเท่าที่ผู้สอนรู้แล้ว ผู้เรียนรับไม่ไหว 

หรอืไมเ่กิดประโยชนเ์หมอืนอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้เมือ่ประทบัอยูใ่นปา่ประดูล่ายใกลเ้มอืงโกสมัพ ีไดท้รงหยบิใบไม้

ประดูล่ายเลก็นอ้ยใส่กำาพระหตัถ ์แลว้ตรสัถามภกิษทุัง้หลายวา่ ใบประดูล่ายในพระหตัถ ์กบัในปา่ ไหนจะมากกวา่

กัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าในป่ามากกว่า จึงตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่มิได้ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายใน

ปา่ สว่นทีท่รงสัง่สอนนอ้ยเหมอืนใบประดูล่ายในพระหตัถ ์และตรสัแสดงเหตผุลในการทีม่ไิดท้รงสอนทัง้หมดเทา่

ที่ตรัสรู้ว่า เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ มิใช่หลักการดำาเนินชีวิตอันประเสริฐ ไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้อง

นำาไปสู่จุดหมาย คือนิพพานได้ ๒๑๙

 ๗. ทรงสอนสิ่งที่มีความหมาย และเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่างพุทธพจน์ที่ว่า พระองค์

ทรงมีพระเมตตาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก ๖ ประการ คือ

  ๗.๑ คำาพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส

  ๗.๒ คำาพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส

  ๗.๓ คำาพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น – เลือกกาลตรัส

  ๗.๔ คำาพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส

  ๗.๕ คำาพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส

  ๗.๖ คำาพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น - เลือกกาลตรัส ๒๒๐

 ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ คือ ทรงเป็นกาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที วินัย

วาทีในเรื่องที่พระองค์ทรงให้คำาปรึกษานั้น มีความเป็นไปในลักษณะเดียวกับการสอน คือทรงให้คำาปรึกษาจาก

เรื่องง่าย ๆ ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไร สามารถเห็น และเข้าใจได้ไม่ยาก อย่างเช่น ทรงใช้หลักอริยสัจในการให้

คำาปรกึษา เร่ิมตน้จากการเรือ่งความทุกขท์ีม่องเหน็ไดง่้ายจากนัน้จึง แสดงถงึเรือ่งสาเหตทุีท่ำาใหท้กุขเ์กดิเป็นลำาดบั

ไป ทรงมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อเป็นการง่ายต่อการทำาความเข้าใจ ทรงให้ผู้มารับคำาปรึกษาได้พบกับสิ่งที่ตนเองได้

มีประสบการณ์มาก่อน ไม่มีความวกวนในเนื้อหาที่ทรงให้คำาปรึกษา มีเหตุผลประกอบเมื่อพิจารณาตามจะเห็น

๒๑๙
 สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗/๑๒.

๒๒๐
 ม.ม. (ไทย) ๑๓/ ๘๖/ ๘๗–๘๘.
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ได้จริง พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาเฉพาะในสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น และเป็นปัญหากับผู้มาขอรับคำาปรึกษาเท่านั้น โดยทรง

ยดึผูม้าขอรบัคำาปรกึษาเปน็ศนูยก์ลางของการใหค้ำาปรกึษา ทกุอยา่งทีท่รงทำา และทกุคำาทีพ่ระองคท์รงตรสัลว้น

มีความหมายทั้งสิ้น

 วิธีการเลือกบุคคลที่ทรงสอน เป็นการเลือกบุคคลที่ทรงให้คำาปรึกษาที่มีความสอดคล้องกันดังนี้ คือ 

ทรงคำานงึความแตกตา่งของบคุคลตามจรติ ๖ เพือ่เปน็การงา่ยตอ่การใหค้ำาปรกึษา มกีารปรบัเปลีย่นวิธีการตลอด 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้มาขอรับคำาปรึกษา พร้อมทั้งมีทรงสำารวจความพร้อมของผู้มาขอรับการ ปรึกษา

ตลอดเวลาทีท่รงใหค้ำาปรกึษา ทรงเนน้ใหผู้ร้บัคำาปรกึษามโีอกาสลงมอืปฏิบตัดิว้ยตนเอง เพราะคำาพดูอยา่งเดยีว

ไม่สามารถทำาให้เข้าใจได้ ส่งเสริมให้มีความอิสระทางความคิด สามารถโต้แย้งในสิ่งพระองค์ทรงให้คำาปรึกษาได้ 

หากมคีวามสงสัย ให้เขาไดแ้สดงถึงศกัยภาพภายในท่ีมอียูอ่อกมาอยา่งเตม็ที ่สดุท้ายไมท่รงละเลยในการให้ความ

สำาคญัในแตล่ะบคุคลเปน็กรณพีเิศษ เพราะมคีวามแตกตา่งในรายละเอยีดแตล่ะบคุคล ทีพ่ระองคท์รงทำาอยา่งนี้

ก็เพื่อผลอันสูงสุด คือ ทรงช่วยให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการแก้ปัญหา คือ ความทุกข์ของตนเองได้ด้วยกำาลัง

แห่งตน

 วิธีการให้คำาปรึกษาของพระพุทธเจ้า ที่สอดคล้องกัน ดังนี้คือ ในการให้คำาปรึกษาจะเป็นลักษณะ

ของการพูดคุยสนทนา เป็นบรรยากาศผ่อนคลาย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน หรือไม่เคยพูดคุยมาก่อน 

วธิกีารนีเ้ปน็การสรา้งความคุน้เคยระหวา่งกัน สำาหรบัผูท้ีม่รีูจ้กัมากอ่นแลว้จะใชก้ารบรรยายในเน้ือทีเ่ปน็ประเดน็

ปัญหา เปิดโอกาสในซักถามปัญหาได้ และพระองค์ก็จะมีวิธีการตอบปัญหา เช่น ตอบแบบตรงไปตรงมา ใช้การ

ย้อนถามให้ชัดเจนในปัญหาก่อนตอบ แยกตอบเป็นประเด็น ๆ  ไป สุดท้ายทรงยับยั้งไม่ทรงตอบเพราะถึงตอบไป

ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ถาม และเมื่อมีเหตุจำาเป็นต้องวางกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงใช้ เพื่อความ

เปน็ระเบยีบของหมูค่ณะ โดยเฉพาะในสว่นของภิกษสุงฆ ์และภิกษณุสีงฆ์ ทัง้นี ้วธิกีารสอนจะใช้กลวธิ ีและอบุาย

ประกอบการสอนในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น

 ๑. ยกอุทาหรณ์ และเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคำาอธิบาย และการเล่านิทาน

ประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่าย และชัดเจน ช่วยให้จำาแม่นยำา เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน 

ทำาให้การเรยีนการสอนมรีสยิง่ขึน้ พระพทุธเจา้ทรงใชอ้ทุาหรณ ์และนทิานประกอบการสอนมากมายเพยีงใด จะ

เห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีอุทาหรณ์ และนิทานปรากฏอยู่ทั่วไป เฉพาะคัมภีร์ชาดกอย่างเดียวก็มีนิทาน

ชาดกถึง ๕๔๙ เรื่อง

 ๒. เปรยีบเทยีบดว้ยขอ้อปุมา คำาอปุมาชว่ยใหเ้รือ่งทีลึ่กซึง้เขา้ใจยากปรากฏความหมายเดน่ชัดออกมา 

และเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือ

แม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรม ด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็จะช่วยให้เกิดความหนักแน่นเข้า เช่น “ภูเขาศิลาล้วน 

เป็นแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลม ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำานินทา และสรรเสริญ 

ฉันนั้น”การใช้อุปมานี้ น่าจะเป็นกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มากที่สุด มากกว่ากลวิธีอื่นใด

 ๓. การใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนประกอบ มีตัวอย่างการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์การสอนเหมือน

กัน โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ ในกรณีสอนผู้เรียนที่อายุน้อย ๆ ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม จึงปรากฏ

เรื่องที่พระองค์ทรงสอนสามเณรราหุลเมื่ออายุ ๗ ขวบว่าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จมา ณ ที่อยู่ของสามเณร

ราหลุ สามเณรมองเหน็แลว้กป็ลูาดอาสนะ และจดันำา้ลา้งพระบาทไว ้พระผูม้พีระภาคลา้งพระบาทแลว้ทรงเหลอื

นำ้าไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่ง เมื่อสามเณรถวายบังคมนั่งเรียบร้อยแล้ว พระองค์ได้ตรัสถามว่า“ราหุล เธอเห็นนำ้าที่
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เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้หรือไม่” สามเณรราหุลทูลว่า เห็น จึงตรัสว่า “คนที่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ ก็มีคุณธรรม

ของสมณะเหลืออยูน่้อยเหมือนอยา่งนั้น” พระผูม้ีพระภาคทรงควำา่ภาชนะลง ตรสัถามว่า“เธอเหน็ภาชนะนีค้วำา่

ลงแล้วไหม” สามเณรราหุลทูลว่า เห็น จึงตรัสถามว่า“คนที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้อยู่ คุณธรรมของ

สมณะของเขาก็ชื่อว่าควำ่าไปแล้ว เหมือนอย่างนั้น”แล้วทรงหงายภาชนะขึ้น ตรัสถามว่า “เธอเห็นภาชนะนี้ว่าง

เปล่าไหม” สามเณรทูลว่าเห็น จึงตรัสว่า “คนที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ คุณธรรมของสมณะ

ของเขาก็ว่างเปล่า เหมือนอย่างนั้น”พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ราหุล แว่นมีประโยชน์อย่างไร”สามเณรราหุ

ลทูลตอบว่า “มีประโยชน์สำาหรับส่องดู พระพุทธเจ้าข้า”พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า “อันนั้นเหมือนกัน ราหุล 

บุคคลควรพิจารณาเสียก่อนจึงกระทำากรรมด้วยกาย วาจา และใจ” ๒๒๑ 

 ๔. การทำาเป็นตัวอย่าง วิธีสอนท่ีดีท่ีสุดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือ การทำาเป็นตัวอย่าง 

ซ่ึงเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นทำานองการสาธิตให้ดู แต่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงกระทำาน้ัน เป็นไปในรูปทรง

เป็นผู้นำาท่ีดี การสอนโดยทำาเป็นตัวอย่าง ก็คือ พระจริยาวัตรอันดีงามท่ีเป็นอยู่โดยปกติน่ันเอง แต่ท่ีทรงปฏิบัติเป็น

เรื่องราวเฉพาะก็มี เช่นคราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จ ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะที่อยู่

ของพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตร และคูถของตน

ไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหา จัดการทำาความสะอาดให้นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ ์

ทรงสอบถามเร่ืองน้ัน และตรัสตอนหน่ึงว่า“ภิกษุท้ังหลายพวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอ 

ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ขอให้ผู้น้ันพยาบาลภิกษุอาพาธเถิด” ๒๒๒

 ๕. การเล่นภาษา เล่นคำา และใช้คำาในความหมายใหม่ การเล่นภาษา และเล่นคำา เป็นเรื่องของความ

สามารถในการใช้ภาษาผสมกบัปฏภิาณ ขอ้นีเ้ปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึพระปรชีาสามารถของพระพทุธเจา้ทีม่รีอบไป

ทุกด้าน เมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นคำาร้อยกรอง พระองค์ก็ทรงตอบเป็นคำาร้อยกรองไปทันที ทำานองกลอนสด บางที

เขาทลูถามหรอืกลา่วขอ้ความโดยใชค้ำาทีม่คีวามหมายไปในทางไมดี่งาม พระองคก์ต็รสัตอบไปดว้ยคำาพดูเดยีวกนั

นัน้เอง แตเ่ปน็คำาพดูในความหมายทีต่า่งออกไปเปน็ฝา่ยดีงามบางครัง้มผีูม้าเฝา้บรภิาษพระองค ์ดว้ยคำาพดูตา่ง ๆ  

ที่รุนแรงยิ่ง พระองค์ทรงยอมรับคำาบริภาษเหล่านั้นทั้งหมด แล้วทรงแปลความหมายอธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรื่อง

ที่ดีงาม เช่น กรณีของเวรัญชพราหมณ์และสีหเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิครนถนาฏบุตร เป็นต้น การสอนหลัก

ธรรมทั่วไป พระองค์ก็ทรงรับเอาคำาศัพท์ที่มีใช้อยู่แต่เดิม ในลัทธิศาสนาเก่ามาใช้ แต่ทรงกำาหนดความหมายให้

ใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการช่วยให้ผู้ฟัง ผู้เรียนหันมาสนใจ และกำาหนดคำาสอนได้ง่าย เพียงแต่มาทำาความเข้าใจเสียใหม่

เท่านั้น และเป็นการช่วยให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวด้วยว่าอย่างไหนถูก อย่างไหนผิดอย่างไร จึงเห็น

ได้ว่า คำาว่า พรหม พราหมณ์ อริยะ ยัญญะ ตบะ ไฟบูชายัญ ฯลฯ ซึ่งเป็นคำาในลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใช้ในพระพุทธ

ศาสนาด้วยทั้งสิ้น แต่มีความหมายต่างออกไปเป็นอย่างใหม่

 ๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล เช่น ทรงเลือกสอนหัวหน้ากลุ่มก็จะได้ ลูกกลุ่มก็จะตาม

มาร่วมด้วย เมื่อตรัสรู้ใหม่ ๆ ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ เมื่อครั้งออกแสวงหาหนทางพ้น

ทุกข์ ข้อนั้นพิจารณาได้ท้ังในแง่ท่ีปัญจวัคคีย์เป็นผู้ใฝ่ธรรม มีอุปนิสัยอยู่แล้วหรือในแง่ที่เป็นผู้เคยมีอุปการะกัน

มาในแง่ที่ว่า เป็นการสร้างความมั่นใจ ทำาให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมดความคลางแคลงในพระองค์ ตัดปัญหาในการ

ที่ท่านเหล่านี้ อาจไปสร้างความคลางแคลงใจขึ้นแก่ผู้อื่นต่อไปด้วย ครั้นเสร็จสั่งสอนปัญจวัคคีย์แล้ว ก็ได้โปรดย

๒๒๑
 ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๕–๑๒๙.

๒๒๒ 
วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๖๖/๒๒๔.

๓๐๒
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สกุมารพร้อมทั้งเศรษฐีผู้บิดา และญาติมิตร เมื่อจะเสด็จเข้าแคว้นมคธ พระองค์ก็เสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง 

พร้อมทัง้บริวารทัง้พัน เริม่ด้วยชฎลิคนพีใ่หญเ่สยีกอ่น แลว้นำาชฎลิเหลา่นี ้ผูก้ลายเปน็สาวกแลว้เขา้สูน่ครราชคฤห ์

ประกาศธรรม ณ พระนครนั้นได้ราชาเป็นสาวก เป็นอันว่าพอเริ่มต้นประกาศพระศาสนา ก็ได้ทั้งนักบวชผู้ใหญ่ 

เศรษฐี และราชา ซึ่งเป็นคนชั้นสูงสมัยนั้นเป็นสาวก เป็นการทำาทางเสด็จเผยแผ่ให้ปลอดโปร่งต่อไป

 ๗. การรู้จังหวะ และโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะ และโอกาสให้เป็นประโยชน์เมื่อยังไม่ถึงจังหวะ 

ไม่เป็นโอกาส เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดปริปากะแห่งญาณหรืออินทรีย์ก็ต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญ

หรือดึงดนัทำา แตก่ต้็องตืน่ตวัอยูเ่สมอเมือ่ถงึจงัหวะหรอืเป็นโอกาสกต็อ้งมคีวามฉบัไวทีจ่ะจบัมาใช้ให้เปน็ประโยชน ์

ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่า แม้ในการเผยแพร่ศาสนาแก่คนส่วนใหญ่ พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจังหวะ 

และโอกาสด้วย เช่น ในระยะแรกประกาศพระศาสนา ณ วันมาฆบูรณมี หลังตรัสรู้ ๑ ปี เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุ

วัน พระสงฆ์สาวกมาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น และเป็นโอกาสเหมาะ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

สำาหรับเป็นหลักยึดถือร่วมกันของสงฆ์ ที่จะแยกย้ายกันไปบำาเพ็ญศาสนกิจ

 ๘. ความยดืหยุน่ในการใชว้ธิกีาร ถา้ผูส้อน สอนอยา่งไมม่อีตัตา ตดัตณัหา มานะ ทฏิฐเิสยีใหน้อ้ยทีส่ดุ 

ก็จะมุ่งไปยังผลสำาเร็จในการเรียนรู้เป็นสำาคัญ แต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุดก็จะทำาในทางนั้น ไม่กลัว

วา่จะเสยีเกยีรต ิไมก่ลวัจะถกูรูส้กึวา่แพ ้บางคราวเมือ่สมควรยอมกต็อ้งยอมใหผู้เ้รยีนรูส้กึตวัวา่เขาเกง่ บางคราว

สมควรข่มก็ข่ม บางคราวสมควรโอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตาม สมควรคล้อยก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ มีพุทธ

พจน์ว่า “เราย่อมฝึกคนด้วยวิธีละมุนละไมบ้าง ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีที่ทั้งอ่อนละมุนละไม และทั้งรุนแรงปน

กันไปบ้าง” ๒๒๓ คนบางคนจะให้เขายอมได้ด้วยการที่ยอมให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีเกียรติ หรือเก่ง ได้สมใจก่อน ผู้

สอนจบัจดุได้กใ็ชว้ธีิสนองความตอ้งการ แลว้ดงึเขา้สูท่ีห่มายไดต้ามประสงค ์เชน่ คราวทีเ่วรญัชพราหมณ์บริภาษ

พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงรับสมอ้างตามคำาบริภาษนั้นให้สมใจพราหมณ์ แล้วจึงค่อยชี้แจงแก้ไข ให้เขาเลื่อมใส

พระองคภ์ายหลงั เมือ่เผชญิอาฬวกยกัษผ์ูด้รุา้ย พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในทีอ่ยูข่องอาฬวกะ อาฬวกะสัง่พระองคใ์ห้

เสด็จออกไป พระองค์ก็เสด็จออกตามสั่ง อาฬวกะสั่งพระองค์ให้เสด็จเข้าไปอีก พระองค์ก็เสด็จเข้าอีก อาฬวกะ

สั่งให้พระองค์เสด็จเข้าเสด็จออกอย่างนี้ ซึ่งพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายถึง ๓ วาระ ให้เขารู้สึกสมใจใน

อำานาจของตนก่อน ต่อจากนั้นทรงเปลี่ยนกลวิธี และก็ได้โปรดอาฬวกะลงเป็นสาวกสำาเร็จ

 ๙. การลงโทษ และให้รางวัล มีคำาสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงข้างต้นแล้วว่า “พระผู้มีพระ

ภาคทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้ โดยไม่ต้องใช้อาชญา”๒๒๔ ซึ่งแสดงว่า การใช้อำานาจลงโทษไม่ใช่วิธีการฝึก

คนของพระพุทธเจ้า แม้ในการแสดงธรรมตามปกติ พระองค์ก็ทรงแสดงไปตามเน้ือหาธรรม ไม่กระทบกระทั่ง

ใคร อย่างที่ว่า “ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไม่ทรงยอบริษัท ไม่ทรงรุกรานบริษัท ทรงชี้แจงให้บริษัทเห็นแจ้ง ให้

สมาทานใหอ้าจหาญ ใหร้า่เรงิดว้ยธรรมกิถาและวา่ “พงึรูจ้กัการยกยอ และการรกุราน ครัน้รูแ้ลว้ไมพ่งึยกยอ ไม่

พึงรุกราน พึงแสดงแต่ธรรมเท่านั้น” ๒๒๕

 ขอ้นี ้ตคีวามไปไดถ้งึวา่ ไมใ่ชท้ัง้วธิลีงโทษ และใหร้างวลั แมว้า่พระพทุธเจา้จะทรงใช้การชมเชยยกยอ่ง

บา้ง กเ็ปน็ไปในรูปการยอมรบัคณุความดขีองผู้นัน้ กล่าวชมโดยธรรมใหเ้ขามัน่ใจในการกระทำาความดีของตน แต่

ไม่ให้เกิดเป็นการเปรียบเทียบข่มคนอื่นลง บางทีทรงชมเพื่อให้ถือเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อแก้ความเข้าใจผิด ให้ตั้ง

ทัศนคติที่ถูก เช่น ทรงชมพระนันทกะและตำาหนิเตือนพระนันทะ เป็นต้น

๒๒๓
 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๒๗๖.

๒๒๔
  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๖๕/๑๑๑.

๒๒๕ 
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๐๕/๖๕๘.

๓๐๓
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 ๑๐. กลวธิแีกป้ญัหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหนา้ทีเ่กดิขึน้ตา่งครัง้ตา่งคราว ยอ่มมลีกัษณะแตกต่าง

กันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์หลักวิธีการ และ

กลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป อย่างไรก็ดี การได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหา

เช่นนี้ อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะนำาไปใช้ปฏิบัติได้บ้าง ในการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจ้า

ได้ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา และทรงแก้ไขสำาเร็จไปในรูปต่าง ๆ  กัน ตัวอย่างเช่น พราหมณ์คน

หนึ่งในเมืองราชคฤห์ ตนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ภรรยาเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า มัก

เปล่งอุทานว่า “นะโม ตัสสะ” คราวหนึ่งนางพราหมณีผู้ภรรยา ขณะนำาอาหารมาให้สาม ก้าวพลาดลง จึงอุทาน

วา่ “นะโม ตสัสะ” พราหมณ์สามีไดย้นิก็ไมพ่อใจ จงึวา่ “นางตวัรา้ยนีช่อบพูดสรรเสรญิแตค่วามดขีองพระหวัโล้น

องคน์ัน้อยูเ่รือ่ย เดีย๋วเถอะนงัตัวด ีขา้จะไปปราบวาทะศาสดาของแก” นางพราหมณตีอบวา่ “แนะ่ พอ่พราหมณ ์

ฉันมองไม่เห็นว่าจะมีใครในโลกไหน ๆ มาปราบวาทะของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เอาซิ พ่อ

พราหมณ์จะไปก็เอา ไปแล้วก็จะรู้เอง”ฝ่ายพราหมณ์ทั้งโกรธอยู่นั้น ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็

ทูลถามเป็นคำาร้อยกรองว่า “ฆ่าตัวอะไรเสียได้ จึงจะนอนเป็นสุข ฯลฯ” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ฆ่าความโกรธ

เสียได้ก็จะนอนเป็นสุข ฯลฯ” และทำาให้พราหมณ์เลื่อมใสได้” ๒๒๖

 จากเทคนคิการสอนทัง้ ๑๐ ประการขา้งตน้ทีไ่ดอ้ธบิายมาแล้วนัน้ สามารถนำามาสรปุเป็นเทคนคิการ

ให้ปรึกษาของพระพุทธองค์ได้ดังนี้ คือ ทรงให้คำาปรึกษาด้วยวิธีการยกอุทาหรณ์ ยกอุปมาอุปมัย ใช้เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ช่วย ทรงทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง ใช้วิธีการเล่นคำา เล่นภาษา ทรงเลือกบุคคล ทรงใช้จังหวะโอกาสที่เหมาะ

สม มคีวามยดืหยุน่ในวธิกีาร มกีารใหร้างวลั และลงโทษเมือ่จำาเปน็ พรอ้มทัง้มกีารแกป้ญัหาเฉพาะหนา้เปน็อยา่ง

ดี มาประกอบเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ ให้ได้รู้ ได้เห็นแจ้ง ในปัญหาหรือสิ่งที่เป็นความทุกข์ของผู้มาขอรับ

คำาปรึกษา และจัดการกับปัญหานั้นได้ด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง

กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษา
 กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

 ก) ก่อนการให้คำาปรึกษา คือ รู้จักผู้มารับการให้คำาปรึกษาล่วงหน้า 

 ข) ระหว่างการให้คำาปรึกษา ๑) ทรงปรับภาวะผู้มารับคำาปรึกษา ให้มีความพร้อมที่จะรับการให้คำา

ปรกึษา ๒) ทรงใหค้ำาปรกึษาทีม่เีนือ้หาเหมาะสมกบัผูม้ารบัการใหค้ำาปรกึษา ๓) ทรงประเมนิผลการใหค้ำาปรกึษา

 ค) หลังการให้คำาปรึกษา คือ มีกิจกรรมภาคปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการให้คำาปรึกษา

 พระพุทธวธิทีีท่รงใหค้ำาปรึกษา และสมัฤทธิผ์ลเปน็อยา่งดมีกีรณตีวัอยา่งอยูจ่ำานวนมากตามทีป่รากฏ

ในพระไตรปิฎก พระองค์ทรงใช้ให้คำาปรึกษาแก่พุทธบริษัท ๔ และนักบวชนอกต่างศาสนา ที่ประสบกับปัญหา

ความทุกข์เข้ามาหาพระองค์ เพื่อให้ช่วยชี้ทางพ้นทุกข์ ซึ่งมีลักษณะความทุกข์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 

การใหค้ำาปรกึษาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชก้บัเหตกุารณต์า่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะบคุคล ตามทีป่รากฏในพระไตรปฎิก 

ในสว่นพระสตุตนัตปฎิกเปน็หลกัมาประกอบเปน็ตวัอยา่ง เพือ่จะไดศ้กึษาถงึวธิกีารและเทคนคิการใหค้ำาปรกึษา

ในอดีตกาลที่พระพุทธองค์ทรงใช้ ในแต่ละกรณีตัวอย่างบุคคลใดควรได้รับพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาด้วยเทคนิค 

และวิธีการอย่างไร เพื่อให้สามารถข้ามพ้นจากปัญหา และความทุกข์ได้ เทคนิค และวิธีการดังต่อไปนี้

๒๒๖
 สำ.ส. (ไทย) ๑๕/๑/๖๒๖–๖๓๐.
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 ๑. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

 พระผู้มีพระภาคทรงให้คำาปรึกษาแก่พระปัญจวัคคีย์ ผู้เคยอุปัฏฐากใกล้ชิด ด้วยวิธีการให้คำาปรึกษา

ซึ่งมีขั้นตอนเริ่มต้นการให้คำาปรึกษา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่างพระองค์กับพระปัญจวัคคีย์ทั้งหลาย 

โดยพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านเหล่านั้นถึงที่อยู่ เมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตรัสถึงการได้บรรลุธรรมของ

พระองค์ให้พระปัญจวัคคีย์ได้ฟัง แต่พระปัญจวัคคีย์ไม่ยอมเชื่อ ซำ้ายังแสดงอาการไม่เคารพด้วยการคำาพูด เมื่อ

เห็นดังนั้นพระองค์จึงตรัสเตือนสติว่า “ท่านท้ังหลายจำาได้หรือไม่ว่า วาจาเช่นนี้เราเคยพูดกับท่านบ้างหรือไม่” 

พระปัญจวัคคีย์ทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมาจึงเปิดใจยอมรับ พร้อมตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนา การตรัสพระดำารัส

ดงักลา่วเปน็เทคนคิการกระตกุความรูส้กึ ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางความคดิ จากนัน้พระองคจ์งึทรงพระธรรม

เทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่พระปัญจวัคคีย์ ๒๒๗ สัมผัสอยู่ตลอดเวลา คือ 

ทางสดุโตง่ ๒ สาย ได้แก ่การปฏบิตัแิบบทรมานตนใหล้ำาบาก และการเสพความสขุตามความอยากทกุอยา่ง ทรง

แสดงใหเ้หน็วา่มใิชห่นทางจะพน้ทกุขไ์ด ้แตห่นทางแหง่การพน้ทกุข ์คอืการดำาเนนิตามมรรคมอีงค์ ๘ ซึง่เปน็ทาง

สายกลาง พร้อมทั้งแสดงอริยสัจ ๔ จนกระทั่งโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และอีก ๔ ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม

ตามลำาดับ สาเหตุที่พระองค์แสดงธรรมเกี่ยวกับทางสุดโต่งก่อน เพราะต้องการให้พระปัญจวัคคีย์ได้ความเข้าใจ

วา่ การทีพ่ระองคเ์ลิกบำาเพญ็ทกุรกิรยิาเพราะอะไร หลังจากนัน้จงึทรงแนะนำาหนทางทีด่กีวา่ใหแ้กพ่ระปญัจวคัคีย ์

คือ ทางสายกลาง และอริยสัจ ๔ จนกระทั่งพระปัญจวัคคีย์มีความเข้าใจอย่างเดียวกัน สุดท้าย พระองค์ทรงรอ

ให้บรรดาพระปัญจวัคคีย์มีความพร้อมของอินทรีย์ จึงแสดง “อนัตตลักขณสูตร” โดยใช้เทคนิคการตั้งคำาถามให้

ตอบ ซึ่งเป็นวิธีการให้เขาได้คิดตามเรื่องที่พระองค์ทรงแสดงอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ  ด้วย 

ในที่สุดทั้งหมดได้หลุดพ้น จากการยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ ปล่อยว่างได้ สาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่อง

นี้ เพราะต้องการให้เขาได้ปล่อยว่างจากการยึดมั่นในความเป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา ที่มีการยึดถือกันมา

เป็นเวลาช้านาน และเป็นการเปลี่ยนความคิดเร่ืองอัตตา ที่เป็นความเชื่อมาเป็นเวลาช้านานของท่านเหล่านั้น 

พระองค์ช่วยให้เขาได้ปลดปล่อยตัวของเขาเองให้มีความเป็นอิสระ และปล่อยวางเสียได้ในการให้คำาปรึกษาของ

พระองค ์ในกรณตัีวอยา่งนี ้ไดม้กีารปรบัเปล่ียนตลอดเวลา เพือ่ใหเ้หมาะสมกบับคุคลทีอ่ยูต่รงหนา้พระองค ์ดว้ย

วิธีการต่าง ๆ ตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคลจนกระทั่งประสบผลสำาเร็จในที่สุด

 ๒. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่พระยสะ

 พระผูม้พีระภาคทรงใหค้ำาปรกึษาแกย่สกลุบตุร ผูม้คีวามเบือ่หนา่ยในชวีติของการครองเรอืนดว้ยวธิี

การใหค้ำาปรกึษา คอื พระผูม้พีระภาคทรงเร่ิมตน้การใหค้ำาปรกึษา ดว้ยการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งพระผู้มพีระ

ภาคกับยสกุลบุตรผู้ซึ่งกำาลังเดินบ่นรำาพึงว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ พระองค์จึงตรัสตอบรับว่า “ยสะ ที่

นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดแย้ง เธอจงมานั่งลงในที่นี้ ตถาคตจะแสดงธรรมแก่เธอ” ทำาให้ยสะเกิดความหวัง มีกำาลังใจ 

จงึไดเ้ดนิเขา้ไปหาพระองค์ การตรสัตอบรบัของพระองคด์งักลา่ว ถอืเปน็เทคนคิใหผู้ม้าขอรบัคำาปรกึษาทีม่คีวาม

หมดหวังในชีวิต ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ได้มีความหวัง มีกำาลังใจ เปิดใจพร้อมจะรับการให้คำาปรึกษาจากพระองค์ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารใหค้ำาปรกึษาแบบภวนยิม ทีม่แีนวคิดวา่คนทีเ่กดิความทกุข์ กเ็พราะรูสึ้กหมดหวงัในชีวติ 

ชีวิตไม่มีเป้าหมาย วิธีการแก้ไข คือทำาให้เขามีความหวังและมีการให้รู้จักกำาหนดเป้าหมายให้ตนเอง แล้วลงมือ

๒๒๗
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒–๒๔/๑๓–๒๔.

๓๐๕



306 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ปฏิบัติตาม เมื่อยสกุลบุตรพร้อมที่จะฟังธรรม พระผู้มีพระภาคจึงได้เลือกหัวข้อธรรม ที่เหมาะแก่อุปนิสัยของย

สกุลบุตรมาแสดง คือ อนุปุพพิกถา ๒๒๘ ซึ่งแสดงถึงหลักการให้ทาน รักษาศีล ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตาม

สองข้อต้น ความทุกข์ที่เกิดจากกาม และผลดีของการออกบวช การแสดงธรรมในหัวข้อดังกล่าว เป็นการเตรียม

จติให้มคีวามพรอ้มทีจ่ะฟงัธรรมในระดบัยิง่ขึน้ไป ดจุผา้ทีซ่กัฟอกสะอาดแลว้ ควรรบันำา้ยอ้มตา่ง ๆ  ไดด้ว้ยดลีำาดบั

ต่อมาพระองค์จึงแสดงอริยสัจ ๔ ให้ยสกุลบุตรได้สดับ จึงได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อมีโอกาสได้ฟังทบทวนอีกครั้ง

หนึง่ ขณะทีพ่ระองคแ์สดงธรรมใหพ้อ่ของตนฟงั กไ็ดส้ำาเรจ็เปน็พระอรหันตใ์นทีสุ่ด และขอบรรพชาอปุสมบท ได้

รบัการบรรพชาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา การใหค้ำาปรึกษาในเรือ่งดงักลา่วนี ้มีกระบวนการเป็นขัน้ตอน เช่ือม

โยงตั้งแต่การมีปฏิสัมพันธ์ ต่อด้วยทรงทำาให้เขามีกำาลังใจ มีความหวัง ค้นหาความทุกข์ของตนเอง พร้อมทั้งทรง

บอกหนทางแหง่การดบัทกุข์ให้ โดยทีย่สกลุบตุรไดต้ดิตามพจิารณาดว้ยจติใจจดจอ่ ทบทวนตดิตามเนือ้หาตลอด

ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุด ทำาให้เห็นแจ้งด้วยตนเองในที่สุด

 ๓. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่ทายาทแห่งธรรม

 พระผูม้พีระภาคทรงใหค้ำาปรกึษาแกภิ่กษท้ัุงหลาย เรือ่งการใหเ้ป็นทายาทธรรม อยา่เปน็อามสิทายาท 

ซึ่งมีขั้นตอนการในการให้คำาปรึกษาคือ พระผู้มีพระภาคทรงเริ่มต้นการให้คำาปรึกษา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างพระผู้มีพระภาคกับหมู่ภิกษุก่อน จากนั้นพระองค์จึงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาท ๒๒๙ อย่าเป็น

อามิสทายาท เพราะพระองค์ทรงสรรเสริญธรรมทายาท พร้อมกับยกอุปมาเรื่องภิกษุสองรูปมาให้ฟัง เพื่อให้สติ

แก่ภิกษุทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ในที่นั้น ได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง ลักษณะของการให้คำาปรึกษาดังกล่าวน้ี 

เป็นลักษณะให้คำาปรึกษาแบบบรรยาย ให้ภิกษุทั้งหลายได้ข้อคิด เป็นการเตือนสติให้มีความมั่นคง ในหลักธรรม

ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ มีเทคนิคการยกอุปมามาแสดง เพ่ือทำาให้หมู่ภิกษุได้มองเห็นภาพ และเข้าใจใน

เนือ้หาไดอ้ยา่งงา่ยยิง่ขึน้ผลจากการใหค้ำาปรกึษาในครัง้นี ้ทำาใหผู้้รบัคำาปรกึษาไดม้แีนวทางในการปฏิบตัเิพือ่การ

ดำาเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้องดีงาม เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตนเอง และส่วนรวม

 ๔. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่องคุลีมาล

 พระผู้มีพระภาคทรงให้คำาปรึกษาแก่โจรองคุลิมาลผู้วิ่งไล่ตามจะฆ่า ซึ่งทรงใช้วิธีการมีขั้นตอนดังนี้

พระผู้มีพระภาคทรงเริ่มต้นการให้คำาปรึกษา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพโดยพระองค์เสด็จไปโปรดโจรองคุลิมาล

ซึ่งกำาลังแสวงหานิ้วมือที่หนึ่งพัน ด้วยการปรากฏตัวให้โจรองคุลิมาลเห็น เมื่อเขาเห็นพระองค์จึงคิดจะฆ่า ได้ถือ

ดาบวิ่งไล่ แต่ไล่เท่าไรก็ไม่ทัน ทำาให้เขาเกิดความแปลกใจ จึงตะโกนร้องว่า หยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคจึง

ตรัสว่า “เราหยุดแล้ว องคุลิมาล ท่านต่างหากจงหยุด” องคุลิมาล ได้ทูลถามว่า “สมณะ ท่านกำาลังเดินไป ยัง

กลา่ววา่เราหยดุแลว้ ทา่นตา่งหากยงัไมห่ยดุ ขา้พเจา้ขอถามเนือ้ความนีก้บัทา่น ทา่นหยดุอยา่งไร ขา้พเจา้ไมห่ยดุ

อย่างไร” พระผู้มีพระภาคทรงทำาให้เขาได้ฉุกคิดถ้อยคำาที่ทรงตรัส ซึ่งมีความขัดแย้งกับการกระทำาของพระองค์

ที่ว่า “เราหยุดแล้ว ท่านต่างหากจงหยุด” ซึ่งในขณะนั้นองคุลิมารโจรเห็นพระผู้มีพระภาคยังเสด็จอยู่ทำาให้เกิด

ความสงสัย พระผู้มีพระภาคทรงได้โอกาสตรัสแสดงธรรมให้องคุลิมาลฟังว่า “องคุลิมารเราวางอาชญาในสรรพ

สัตว์ได้แล้ว จึงชื่อว่าหยุดแล้วตลอดกาล ส่วนท่านไม่สำารวมในสัตว์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อว่าหยุดแล้ว 

สว่นท่านสชิือ่ว่ายงัไมห่ยดุ” ๒๓๐ องคลุมิาลไดฟ้งัดงันัน้ จงึกลบัไดส้ต ิโยนอาวธุทิง้ และไดข้อบรรพชาอปุสมบทใน

๒๒๘
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒–๒๔/๑๓–๒๔.

๒๒๙ 
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕–๒๘/๒๔–๒๗.

๒๓๐ 
ดูรายละเอียใน ม.มู (ไทย) ๑๒/๒๙–๓๐/๒๗–๒๘.
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ที่สุด บำาเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ การให้คำาปรึกษาของพระองค์ในเรื่องดังกล่าว ทรงใช้เทคนิค

การแสดงฤทธิ ์เพือ่เตรยีมความพรอ้มตอ่ผูร้บัคำาปรกึษา จากนัน้จงึใชถ้อ้ยคำาให้เกดิการฉกุคดิ ใหส้ตมิาอยูก่บัขณะ

ปจัจบุนั อยูก่บัตนเอง พจิารณาถอ้ยคำาทีไ่ดรั้บฟงั จนเกดิความแจม่แจง้เหน็จรงิในเนือ้ความนัน้ไดล้ะพฤติกรรมที่

เคยทำามา เปลีย่นแปลงตนเองไดใ้นทีสุ่ด เมือ่มองเทยีบเคียงกับทฤษฎกีารให้คำาปรกึษาแบบพฤตกิรรมนยิม จงึได้

เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่ผิดพลาด การแก้ไข 

คือ ให้ข้อมูล และให้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องก็สามารถทำาให้เปลี่ยนแปลงในหนทางที่ถูกต้องได้

 ๕. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

 พระผูม้พีระภาคทรงใหค้ำาปรกึษาแกภ่กิษชุาวเมอืงโกสมัพ ีทีม่กีารทะเลาะววิาท ขดัใจกนั ซึง่พระผูม้ี

พระภาคทรงใชข้ัน้ตอน คอืพระผูม้พีระภาคทรงเริม่ตน้การใหค้ำาปรกึษา ดว้ยการสรา้งสัมพนัธภาพระหวา่งพระผู้

มีพระภาคกับภิกษุเหล่านั้นโดยตรัสเรียกให้มาเข้าเฝ้า ทรงตรัสถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนื่อง

มาจากสาเหตุใด ภิกษุทั้งหลาย ทูลถึงสาเหตุที่เกิดการทะเลาะขึ้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 

เมื่อเกิดการทะเลาะกันแล้ว การแก้ปัญหาได้ใช้หลักเมตตาธรรมต่อกันหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่ได้ใช้

หลกัเมตตาธรรมตอ่กนั ในการแกป้ญัหา ๒๓๑ เมือ่พระผู้มพีระภาคทรงทราบวา่ภิกษทุัง้ ๒ ฝ่าย ไมไ่ดใ้ชห้ลักเมตตา

ธรรมในการแก้ปัญหา ทรงกล่าวตักเตือน ทรงแสดงสาราณิยธรรม ๖ ประการ และให้ยึดหลักธรรมดังกล่าวใน

การแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ดว้ยหลกัสามัคคธีรรม การใหค้ำาปรกึษาดงักลา่วนี ้เปน็ลกัษณะการใหค้ำาปรกึษา

เป็นลักษณะกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาขัดแย้งกัน โดยมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แนะแนวทางให้เกิดความสามัคคี ซึ่งได้

ทรงชี้ให้เห็นถึงโทษของการทะเลาะ และประโยชน์ของความสามัคคีว่าเกิดผลดี และผลเสียอย่างไร ในที่สุดจึง

สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ด้วยดี วิธีการเทคนิคที่ทรงนำามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวมีทั้ง

การยกเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์มาแสดง การลงโทษด้วยวิธีการตำาหนิ เพื่อให้มองเห็นโทษของความไม่สามัคคี และ

ทรงแสดงประโยชน์ของความสามัคคี จนกระทั่งช่วยทำาให้ปัญหาต่างๆ ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี

 ๖. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่ภิกษุณี

 พระพุทธองค์ได้ทรงให้ครุธรรม ๘ ประการแก่พระนางปชาบดีโคตมี ๒๓๒ เพราะเหตุที่ทรงทดสอบ

ศรัทธาทีแ่นว่แน่ของพระนาง และทรงเหน็ความเสมอภาคของบรุษุและสตรใีนการบรรลธุรรม แต่ถงึกระนัน้ พระ

ผู้มีพระภาคก็ทรงวางหลักเกณฑ์ท่ีรัดกุม ในการอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณี เพราะสังคมในยุคน้ัน การบวชของ

สตรีไม่เป็นที่นิยม สังคมไม่ยอมรับ เป็นการป้องกันคุ้มครองสตรี และเพื่อเป็นการกลั่นกรองสตรีที่จะมาขอบวช

ว่าต้องมีศรัทธาที่มั่นคงจึงสามารถบวชได้ วิธีการดังกล่าวนี้ ถือเป็นการให้คำาปรึกษาที่มีต่อผู้รับคำาปรึกษา ด้วย

การใช้เทคนิคการวางกฎให้ปฏิบัติตาม เมื่อยินดีและยอมรับปฏิบัติตามผลที่ดีย่อมเกิดแก่ผู้ขอรับคำาปรึกษา

 ๗. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่นางปฏาจารา

 พระผู้มีพระภาคทรงให้คำาปรึกษาแก่พระนางปฏาจาราเถรี ผู้ซึ่งส้ินหวังในชีวิต หมดส้ินทุกอย่างทั้ง

สามี ลูก พ่อและแม่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตัวของนางปฏาจาราเองก็เสียสติ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนคือพระผู้มี

พระภาคทรงเริ่มต้นการให้คำาปรึกษา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระผู้มีพระภาคกับนางปฏาจารา โดย

พระองคท์รงทำาใหน้างปฏาจาราไดม้คีวามหวงัในชวีติอกีครัง้ ดว้ยพระดำารสัวา่ “เธอจงกลบัไดส้ตเิถดิปฏาจารา”

เมือ่นางไดส้ติมคีวามหวงัในชีวติ ซึง่มพีระผูม้พีระภาคเปน็แสงสวา่งชว่ยชีแ้นะแนวทางชวีติให้แกน่าง พรอ้มปลอบ

๒๓๑
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๑–๕๐๐/๕๒๙–๕๓๓.

๒๓๒
 พระมหากิจการ โชติปญฺโญ (ยุติพันธ์), “การศึกษาพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาในพระสุตตันปิฎก”, หน้า ๖๒.
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ประโลมให้นางได้หายเศร้าโศก มีกำาลังใจพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหลักความจริงของชีวิตว่า “ปฏาจาราชน 

ทั้งหลายมีบุตร และธิดาเป็นต้น ไม่อาจเป็นที่พึ่งของคนผู้ไปสู่ปรโลกได้ ด้วยเหตุที่แม้คนเหล่านั้นจะอยู่ก็

เหมือนกับไม่มี เมื่อเป็นดังนี้ ควรทำาตนเองให้เป็นที่พึ่งด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เพื่อแผ้วถางทางไปสู่นิพพาน

โดยเร็วเถิด” ๒๓๓ นางปฏาจาราได้ไตร่ตรองเห็นด้วยปัญญา จึงขอบวชเป็นภิกษุณีบำาเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระ

อรหนัต ์การใหค้ำาปรึกษาเร่ืองของนางปฏาจาราเถรนีี ้พระองคท์รงใชเ้ทคนคิการใหก้ำาลงัใจ ทำาใหผู้ร้บัคำาปรกึษา

มีกำาลังใจ มีความหวังในชีวิต พร้อมทั้งทรงชี้แนวทางการดำาเนินชีวิต ให้เห็นความแท้จริงของชีวิต ซึ่งวิธีการดัง

กล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบเกสตัลท์ ที่ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการให้ผู้รับคำาปรึกษา

มีความหวังในชีวิตอยู่กับปัจจุบัน คือที่นี้ และเดี๋ยวนี้ เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ

 ๘. กระบวนการพุทธวิธีการให้คำาปรึกษาแก่นางกีสาโคตมี

 พระผู้มีพระภาคทรงให้คำาปรึกษาแก่พระนางกีสาโคตมีเถรี ผู้ไม่รู้จักความตาย ด้วยวิธีการขั้นตอน 

คือ พระผู้มีพระภาคทรงเริ่มต้นการให้คำาปรึกษา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระผู้มีพระภาคกับนาง 

กีสาโคตมี โดยนางได้รับคำาแนะนำาให้มาถามหายาเพื่อนำาไปรักษาบุตรของตนที่เสียชีวิตลงจากพระผู้มีพระภาค

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสบอกให้นางไปหาเมล็ดพันธ์ผักกาดจากเรือนของคนที่ไม่เคยมีใครตายมาก่อน นำามาทำา

ยารักษาบุตรของนางนางกีสาโคตมี ๒๓๔ ได้เที่ยวเดินขอเมล็ดพันธ์ุกาด ปรากฏว่ามีแต่เรือนหลังที่เคยมีคนตาย

แล้วทั้งสิ้น จึงทำาให้นางคิดได้ว่าทุกชีวิตมีการเกิด การตาย เหมือนกัน ไม่ว่าเด็ก หรือคนแก่แม้ลูกของนางก็ตาม 

ทิ้งศพลูกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมโปรดนาง เมื่อสิ้นสุดการแสดงธรรมนางได้

ขอบวชเป็นภิกษุณี ต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ การให้คำาปรึกษาของพระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ ทรง

ใช้เทคนิคด้วยอาศัยอุปกรณ์ประกอบเพื่อเป็นสื่อให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษาได้เข้าใจ โดยวิธีการมอบหมายงานให้ไป

ทำา จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ ในการใช้วิธีการดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการ

ให้คำาปรึกษาแบบเผชิญความจริง ที่ให้ผู้รับคำาปรึกษามีความกล้าหาญได้เผชิญความเป็นจริงที่ตนเองประสบอยู่ 

มีความรับผิดชอบในการกระทำาของตนเอง ให้รู้จักความถูกผิดเป็นอย่างไรได้ด้วยตนเอง

 จากตัวอย่างท่ีกล่าวข้างต้นน้ีพบว่ามีกระบวนการให้คำาปรึกษาตามพุทธวิธีสามารถสรุปได้ คือ เริ่ม

ต้นการให้คำาปรึกษาด้วยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระผู้มีพระภาค ซึ่งเป็นผู้ให้คำาปรึกษากับผู้มาขอรับคำา

ปรึกษาที่มีความทุกข์หรือปัญหา ให้เกิดความเบาใจก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่ปัญหาที่เป็นความทุกข์ รูปแบบการให้

คำาปรึกษาเป็นลักษณะการถาม - ตอบ สนทนา ทำาปัญหาหรือความทุกข์ให้เกิดความกระจ่าง ทำาให้ผู้มาขอรับคำา

ปรกึษาเกดิความแจม่แจง้ในสิง่ทีเ่ปน็ปญัหาหรอืความทกุขน์ัน้ดว้ยตนเอง หลงัจากนัน้สรปุเรือ่งราวทัง้หมดทีเ่ปน็

ปญัหาหรอืความทกุทีเ่กดิขึน้พรอ้มแนะแนวทางเพือ่ใหน้ำาไปปฏบิตั ิทำาใหผู้ม้าขอรับคำาปรกึษาเกดิความกระจา่ง

ในทุก ๆ ปัญหา และจัดการกับปัญหาและความทุกข์ได้ด้วยตนเอง จนกระทั่งบรรลุมรรคผล นิพพาน ในที่สุด

สรุป 
 การให้คำาปรึกษาคือกระบวนการที่ช่วยเหลือให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วย

ตนเองอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีผู้ให้คำาปรึกษาซึ่งผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดี ช่วยอำานวยความสะดวก

ในการตดัสนิใจดงักลา่ว ทา่มกลางบรรยากาศทีอ่บอุน่เปน็กันเอง และมคีวามเขา้ใจกับผูม้าขอรบัคำาปรกึษาอยา่ง

๒๓๓
 เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๗.

๒๓๔ 
เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๘.
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แท้จริง ในขณะที่การให้คำาปรึกษาตามแนวพุทธวิธี คือ กระบวนการช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ มีปัญหา ด้วยวิธีการ

ที่เรียกว่า การเทศนา หรือการแสดงธรรมอบรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา เทศนา คือ การแสดงธรรม การ

ชี้แจงแสดงความ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือบุคลาธิษฐานเทศนา กับธรรมธิษฐานเทศนา เทศนา ยังหมายถึง

การชี้แจงแสดงความ การยกตัวอย่างคน หรือธรรมะมาอธิบาย เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ และวิธีการ ในการ

ช่วยเหลือของกัลยาณมิตร ต่อผู้มีทุกข์ และมีปัญหา ด้วยการชี้แจงแสดงความ การอธิบาย เพื่อให้ผู้มีทุกข์ และ

มีปัญหา สามารถดับทุกข์ของตนเองได้ ด้วยการปฏิบัติตามหนทางที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำาไว้ การเทศน์หรือ

เทศนา จึงหมายถงึ การแสดงธรรม การชีแ้จงแสดงความ การแนะนำาส่ังสอน การชีใ้หเ้หน็ และการเสนอแนะแนว

ทาง วิธีการแสดงธรรมของพระพุทธองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา หรือความทุกข์ ให้สามารถข้ามพ้นจากทุกข์

ได้ด้วยมีพระองค์เป็นกัลยาณมิตร ด้วยวิธีการของพระพุทธองค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ค้นพบ รู้จัก เข้าใจ 

ยอมรับ และพัฒนาตนเอง เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย ความเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตาปราณี 

การชว่ยเหลอืเกือ้กลูอยา่งบรสิทุธิใ์จ การรว่มรบัรู้ทกุข ์การเปน็ทีร่ะบายทกุข ์การช่วยเหลือใหม้นษุยส์ามารถช่วย

ตนเอง และพึ่งพาตนเองได้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมตลอดถึงการเป็นที่พึ่งทั้งทางด้านการงาน และทางด้าน

จิตใจซึ่งทั้งหมดได้รวมพร้อมอย่างสมบูรณ์ อยู่ในรูปแบบของศิลปะการให้คำาปรึกษา หลักสำาคัญท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงใช้ในการให้คำาปรึกษา ที่เรียกว่า เทคนิคและลีลาการสอน มีอยู่ ๔ ประเภทคือสันทัสสนา ชี้แจ้งให้ชัดเจน 

สมาทปนา การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังอยากปฏิบัติตาม สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญและ สัมปหังสนา ปลุกใจให้

ผู้เรียนสดชื่นร่าเริง หลักการให้คำาปรึกษาของพระพุทธเจ้าได้ คือ ทรงให้คำาปรึกษาแต่เรื่องที่เป็นจริง มีประโยชน์ 

มคีวามเขา้ใจในสิง่ทีท่รงใหค้ำาปรึกษาเปน็อยา่งดมีเีมตตาจติเปน็ทีต่ัง้ไมห่วงัผลตอบแทน พรอ้มทัง้เปน็แบบอยา่ง

ที่ดีให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษา มีความเป็นกันเองเพื่อให้เกิดความสบายใจที่ได้พบเจอ ท้ายสุดทรงมีหลักการและวิธี

การใหค้ำาปรกึษาท่ีดเียีย่ม ทำาใหผู้ม้าขอรบัคำาปรึกษาสามารถจดัการกบัความทุกขไ์ดด้ว้ยตวัเองโดยมพีระองคเ์ปน็

กัลยาณมิตร ถือเป็นผลสรุปในการให้คำาปรึกษาของพระองค์ในแต่ละครั้ง กระบวนการให้คำาปรึกษาที่สามารถ

สรุปได้ คือ เริ่มต้นการให้คำาปรึกษาด้วยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระผู้มีพระภาค ซึ่งเป็นผู้ให้คำาปรึกษากับ

ผู้มาขอรับคำาปรึกษาที่มีความทุกข์หรือปัญหา ให้เกิดความเบาใจก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่ปัญหาที่เป็นความทุกข์ รูป

แบบการให้คำาปรึกษาเป็นลักษณะการถาม - ตอบ สนทนา ทำาปัญหาหรือความทุกข์ให้เกิดความกระจ่าง ทำาให้

ผู้มาขอรับคำาปรึกษาเกิดความแจ่มแจ้งในสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยตนเอง หลังจากนั้นสรุปเรื่องราว

ทั้งหมดที่เป็นปัญหาหรือความทุกที่เกิดขึ้นพร้อมแนะแนวทางเพื่อให้นำาไปปฏิบัติ ทำาให้ผู้มาขอรับคำาปรึกษาเกิด

ความกระจา่งในทกุๆ ปญัหา และจดัการกบัปญัหาและความทกุขไ์ดด้ว้ยตนเอง จนกระทัง่บรรลมุรรคผล นพิพาน 

ในที่สุด

๓๐๙
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พระพุทธศาสนากับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

Buddhism and Twelve National Core Values

มนูญ สอนโพนงาม*

บทคัดย่อ

 พระพทุธศาสนาถือไดว้า่เปน็สถาบนัหลกัในสงัคม มหีนา้ทีส่ำาหรบัพฒันาบคุคล ๒ ดา้นคอื ดา้นรา่งกาย 

และด้านจิตใจ ในสถานการณ์ปกติพระพุทธศาสนาช่วยรักษาประเทศให้มีความสุข มีความสามัคคีกัน มีความ

เห็นใจแก่กันและกัน เพราะชีวิตมนุษย์ไม่สามารถดำารงอยู่ได้ด้วยวัตถุเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เมื่อประเทศมีความ

วุ่นวาย บุคคลผู้ที่เป็นผู้นำาจึงได้กำาหนดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คือ ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่น

ศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ๗) 

เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย ๘) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙) มีสติรู้ตัว 

รู้คิด รู้ทำา ๑๐) รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ 

ไมย่อมแพต้อ่อำานาจฝา่ยตำา่ ๑๒) คำานงึถงึผลประโยชนข์องสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชนข์องตนเอง ซึง่หลกัการ

เหล่านี้ล้วนมีปรากฏในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น

 ด้วยเหตุนั้น พระพุทธศาสนากับค่านิยมหลักของคนไทย จึงมุ่งให้เป็นคนมีความเมตตา มีความเสีย

สละ กตัญญูต่อคนที่มีบุญคุณ สนใจในการใฝ่หาความรู้ รักษาประเพณีไทย มีความซื่อสัตย์ เข้าใจหลักการแห่ง

ประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว ดำารงตนในหลักแห่งความพอเพียง ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจ

ฝ่ายตำ่า และประการสุดท้ายต้องเป็นคนที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว จึงจะได้ชื่อว่า เป็น

คนที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาตามค่านิยมหลักของความเป็นไทย

คำาสำาคัญ: พระพุทธศาสนา, ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ.

Abstract

 Buddhism was main institution in society that was responsible for development of 

person in both physical and mental aspect. In the normal situation, Buddhism protected the 

country with happiness, and harmony, understanding each other, because life of humanity 

cannot live with material alone, therefore, when there was agitation, the leader created 12 

*อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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National Core Values as follows: One: love Nation, Religion and Monarch, Two: be honest, 

self-sacrificing and resilient, Three: have utmost gratitude towards parents, Four: be determined 

and persistent in studies, Five: uphold national culture, Six: sustain moral standards, religion, 

Seven : learn and know about the sovereignty of the people, Eight: discipline, respect to the 

law and respect to the high virtue person, Nine: act in accordance with His Majesty’s words, 

Ten: live with sufficiency; be able to sustain oneself, Eleven: be gaudy in both body and mind, 

Twelve: put first the common good. These values were available in Buddhism. Therefore, 

Buddhism and core values of Thai aimed to make people to have loving kindness, sacrifice, 

gratitude to benefactor, to interest in study, to preserve Thai tradition, sincerity, to understand 

the principle of democracy, discipline, to respect the elder, to have mindfulness and 

comprehension, to live with principle of sufficiency, not to give oneself to evil power, and the 

last to give importance to public interest rather than self-interest, therefore, he was called 

who practiced the principle of Buddhism and Twelve National Core Values .

Keywords: Buddhism, Twelve National Core Values.

บทนำา
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติของไทย โดยถือกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธ

ศาสนา แต่ไม่มีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งชาติว่า พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำาชาติ ในสมัยก่อนคนส่วน

มากอาศยัวดัเปน็สถานศกึษา ซึง่บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงในอดตีนัน้ ล้วนมาจากวดักนัทัง้นัน้ ซึง่ในสมยัตอ่มาการศกึษา

ได้ถูกแยกออกมาจากวัด มีสถานศึกษามากมายเกิดขึ้นทั้งที่เป็นของรัฐบาล และเอกชน ต่างมีการตั้งสถานศึกษา

เพื่อให้ความเป็นอิสระในการเลือกท่ีจะเข้าสู่การศึกษาซ่ึงมีการศึกษาหลายระดับชั้น และในขณะเดียวกันก็เกิด

ปัญหาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทย มีความวุ่นวายเกิดขึ้น และมีปัญหาหลากหลายโดยรัฐบาลที่มาตาม

ปกติก็ได้ถูกยึดอำานาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อจะให้ความขัดแย้งในทางการเมืองสิ้นสุดลง

 ประเทศไทยมีการรัฐประหาร ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ นำาโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารประเทศ และมีนโยบาย

ความเปน็ไทยอยา่งชัดเจน คือคา่นยิม ๑๒ ประการ โดยใหก้ระทรวงศกึษาธกิารบรรจคุา่นยิมหลกัของคนไทย๑๒ 

ประการ ลงในแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพื่อให้คนไทยมีจิตสำานึกรักชาติ สามัคคีมาก

ขึ้นค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นความ

คาดหวังว่า เป็นวิธีเดียวที่จะทำาให้สถานการณ์ทางการเมืองมีความปกติสุข เมื่อได้เข้าครอบครองอำานาจแล้ว ก็

ต้องการพิสูจน์ให้สังคมได้รับทราบว่า การเข้ามาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ (คสช.) เพื่อให้เกิดความ

เป็นปึกแผ่นในสังคมไทย จึงได้นำาหลักปฏิบัติที่เรียกว่า ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาให้เป็นหลักใน

การประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุกของสังคม

 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความ

๓๑๒
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ต้องการยุติความขัดแย้งในสังคม เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติของตนเองก่อน ให้

เป็นคนมีความรักชาติ ซื่อสัตย์ อดทน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นคนที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เป็นผู้ที่ช่วยใน

การสบืสานวฒันธรรมประเพณไีทย มรีะเบียบวินยั เคารพกฎหมายและการดำารงชวีติทีพ่อเพยีงพอประมาณเพือ่

ชีวิตที่ยั่งยืน โดยได้กำาหนดลักษณะเฉพาะความเป็นไทยไว้ในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คือ 

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

 ๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำา 

 ๑๐. รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายตำ่า 

 ๑๒. คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ๒๓๖ 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หวังอย่างยิ่งว่า คนไทยจะต้องนำาไปใช้และปฏิบัติในการดำารง

ชีวิตมีการรณรงค์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลัก

ธรรมในทางพระพทุธศาสนาเปน็อยา่งยิง่ เพือ่ใหท้กุคนนำาไปปฏิบตัเิพ่ือสังคมไทยจะไดส้งบสุข ค่านยิมท่ีเหมาะสม

ถูกต้อง เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความ

ประหยัด เป็นต้น เหมาะสำาหรับเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธสำาคัญที่จะนำาพาประเทศชาติเจริญก้าวหน้า และ

สังคมไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนแน่นอน มีข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถมองข้ามคือ หลักแห่งค่านิยมเหล่านั้น ล้วนมี

ความคลา้ยคลงึกนักบัหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาเชน่กนั โดยองิอาศยัในการนำาเสนอของบคุคลทีม่คีวามรู้

หรือมีชื่อเสียงในสังคม เช่น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ๒๓๗ กล่าว

ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง ค่านิยมหลักคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง ผ่านทางโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า นโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมะ ถือว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพราะเป็นจริยธรรม

ที่ทุกคนควรยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะฟื้นฟูค่านิยมเหล่านี้ให้กลับ

คืนสู่สังคมไทย

 อย่างไรก็ตาม การสร้างค่านิยมให้ประสบผลสำาเร็จจะต้องปลูกฝังลงไปในรากฐานจิตใจของเด็ก

และเยาวชน โดยผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกัน ส่ือมวลชนและโรงเรียนต้องร่วมปลูกฝังด้วย สำาหรับ

กระบวนการปลูกฝังให้ใช้วิธี "อบรม บ่มเพาะ" เริ่มจากจุดประกายให้คนรับรู้ จากน้ันแตกหน่อไปสู่การพัฒนา 

และต่อยอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความประพฤติของประชาชนด้วย

๒๓๖ http://www.mnre.go.th/ewt news.php?nid=3230. 
๒๓๗ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, มติชนออนไลน์, วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗ : ๑๑ : ๔๖ น.

๓๑๓



314 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สำาคัญหลายประการ สามารถนำามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

ได้ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำาหรับเนื้อหาในประเด็นนี้ผู้เขียนได้นำา

หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาอ้างอิงเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในแต่ละหัวข้อที่มีความคล้ายคลึงกันคือ

 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

  ข้อที่ ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตรงกับหลักธรรมคือ ความเมตตา

 ซึ่งมีปรากฏในพรหมวิหารธรรม ๒๓๘ ได้แก่ ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมประจำาใจอัน

ประเสรฐิหลกัความประพฤตทิีต่อ้งมไีวเ้ปน็หลกัใจสำาหรบัความเปน็ผูใ้หญ ่โดยอธบิายความสำาคญัของพรหมวหิาร 

คือ 

 ๑) เมตตา คอื ความรกัใคร่ปรารถนาดอียากใหเ้ขามคีวามสขุมจีติอนัแผไ่มตรแีละคดิทำาประโยชนแ์ก่

มนุษย์ทุกคน โดยมิได้รังเกียจในความเป็นคนของบุคคลนั้นๆ

 ๒) กรณุา คอื ความสงสารคดิช่วยใหพ้น้ทกุข์ใฝใ่จในอนัจะปลดเปลือ้งบำาบดัความทกุขย์ากเดอืดรอ้น

ของปวงสัตว์

 ๓) มทุติาคอื ความยนิดใีนเมือ่ผูอ้ืน่อยูด่มีสีขุมจีติใจผอ่งใสบนัเทงิประกอบดว้ยอาการแชม่ชืน่เบกิบาน

อยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำารงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

  ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลางดำารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญามีจิตเรียบตรง

เท่ียงธรรมดุจตราช่ังไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์ท้ังหลายกระทำาแล้วอันส่งผลให้ดีและช่ัวรู้

จกัวางเฉยสงบใจมองดใูนเมือ่ไมม่กิีจทีค่วรทำาเพราะเขารบัผดิชอบไดร้บัผลอนัสมกบัความรบัผดิชอบของตน ๒๓๙

 สรปุไดว้า่ ตอ้งเปน็พลเมอืงดขีองประเทศชาต ิดา้นพฤตกิรรมบง่ชี ้เมือ่ไดย้นิเสยีงเพลงชาต ิจะตอ้งยนื

ตรงเคารพธงชาติ รวมไปถึงร้องเพลงชาติได้ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่

เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม มีศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาทีตนเองนับถืออย่าง

เครง่ครดั เคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เชน่ เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วกับสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ปกปอ้ง

สถาบันว่า เป็นสถาบันที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

  ข้อที่ ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมตรงกับหลักธรรมที่ว่า 

สัจจะ ได้แก่ความซื่อสัตย์ต่อกัน 

 เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งที่ปรากฏในหลักของฆราวาสธรรม ๔ ประการ ๒๔๐ หลักการที่สามารถใช้ได้ใน

สถานที่ทั่วไป ทั้งในบุคคลทุกจำาพวกไม่จำากัดว่าจะเป็นหญิงหรือชาย จะต้องมีหลักปฏิบัติในลักษณะน้ีเพื่อให้คู่

ชวีติของกนัและกนั มคีวามสขุ ในฐานะทีใ่ช้ระหวา่งสามกีบัภรรยา โดยการไมฝ่นืทำาความชัว่ทัง้ปวง ไมค่ดินอกใจ 

มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ มีความรับผิดชอบให้แก่กันและกัน โดยในพระพุทธศาสนาได้อธิบายคำาว่า สัจจะ ไว้ใน

ลักษณะ ๕ สถานสำาหรับผู้ที่ครองเรือนจะพึงประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑) ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำาลังความสามารถของตน

 ๒) ความซื่อสัตย์ต่อการงาน ได้แก่ การตั้งใจทำางานให้ดี มีสติสัมปชัญญะ 

๒๓๘
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐.

๒๓๙
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐.

๒๔๐ 
สำ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๒๕๘. 
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 ๓) ความซื่อสัตย์ต่อเวลา ได้แก่ การรักษาคำามั่นสัญญาที่ให้กันไว้

 ๔) ความซื่อสัตย์ต่อบุคคล ได้แก่ การคบกับใครก็ต้องมีความจริงใจ ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์

 ๕) ความซื่อสัตย์ต่อความดี ได้แก่ การยึดมั่นในคุณงามความดีของตนตลอดไป ๒๔๑

 สรุปได้ว่า มีพฤติกรรมตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

เป็นจริงปราศจากความลำาเอียง และปฏิบัติตนโดยคำานึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด

และปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความ

ซื่อตรงและไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

 ข้อที่ ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ตรงกับหลักธรรมที่ว่า กตัญญูกตเวที ๒๔๒

เป็นการสำานึกรู้ในบุญคุณหรืออุปการคุณของคนอื่นหรือส่ิงอื่นที่มีแก่ตน ในบางครั้งก็หมายถึงส่ิงอื่นๆ ท่ีมิใช่ตัว

บุคคลก็ได้ เช่นบ้านเรือน รถ เป็นต้น เป็นการทำาตอบแทนด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจาด้วยวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคำาว่า กตัญญู จัดเป็นมโนกรรม และคำาว่า กตเวที จัดเป็นกายกรรมและวจีกรรม

ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความสำาคัญของความกตัญญูกตเวที ไว้ ๕ ประการ คือ 

  ๑) ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของความดี กล่าวคือ คุณธรรมนี้เป็นมารดาหรือเป็นบ่อเกิดของ

คุณธรรมอื่นๆ และเป็นฐานช่วยเกื้อกูลหนุนส่งเสริมให้คนกระทำาความดี ยิ่งๆ ขึ้นไป

  ๒) ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี กล่าวคือ คุณธรรมนี้เป็นนิมิต หรือเครื่องหมายบ่ง

บอกคุณสมบัติของความเป็นคนดี เป็นคุณธรรมของสัตบุรุษ

 ๓) กตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยากในโลก เพราะเหตุว่า บุคคลที่จะมีทั้งความกตัญญูและกตเวทีอย่าง

สมบูรณ์นั้นหาได้ยาก

 ๔) ความกตัญญูกตเวทีก่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิต ในด้านการได้รับยกย่องความเจริญรุ่งเรื่อง และความ

สุขในโลกนี้และโลกหน้า ตามมุมมองของพระพุทธศาสนา การแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อกลุ่มบุคคล สถาบัน 

องค์กร ต่อธรรมชาติที่จะเป็นฐานเกื้อหนุนและส่งเสริมให้สังคมมีความม่ันคงพร้อมต่อการพัฒนา ต้องเป็นการ

แสดงความกตัญญูกตเวทีที่เป็นแบบสัมมาทิฎฐิเท่านั้น คือ ต้องเป็นความกตัญญกตเวทีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และความกตัญญูกตเวทีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ๒๔๓

 ข้อที่ ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม ตรงกับหลักธรรมคือ 

อิทธิบาท ๔ ประการ 

 ได้ชื่อว่า เป็นหลักธรรมที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ ประกอบด้วยหลักการ ๔ ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ 

จิตตะ และวิมังสา มาใช้พัฒนาความรับผิดชอบของตนเอง ฉันทะ หมายถึง ความพอใจกับสิ่งนั้น คือความพอใจ

ในสิ่งที่รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม วิริยะ หมายถึง มีความมานะพยายาม คือความพยายามทำาตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม จิตตะ หมายถึง มีใจจดจ่อและเอาใจใส่มีใจตั้งมั่นกับสิ่งที่ตน

ตอ้งรบัผดิชอบทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม วมิงัสา หมายถงึ หมัน่ตรวจสอบ พจิารณา ไตรต่รองในความรบัผดิชอบ

๒๔๑ องฺ.ทุก. (ไทย)๒๐/๓๖๔/๑๐๘.
๒๔๒ พระครูศรีสุตโสภณ (เงิน ชาตเมธี), ความกตัญญูกตเวทีในฐานะคุณธรรมคำ้าจุนสังคมจากมุมมองพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์ 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทคัดย่อ.
๒๔๓ พุทธทาสภิกขุ, การเสริมสร้างจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น, (กรุงเทพฯ: สมชายการพิมพ์, ๒๕๒๑), หน้า ๓๗๖.

๓๑๕



316 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เมื่อประสบปัญหา ก็พิจารณา ไตร่ตรองถึงเหตุและผลนั้น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหานั้นได้

ซึ่งเป็นการยอมรับผิดชอบในการกระทำาที่ได้แสดงออกไป มีท่านผู้รู้ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น ดังกล่าวคือ 

 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือการยอมรับรู้แล้วกระทำาตอบสนองด้วยความสมัคร

ใจต่อสิ่งที่ต้องกระทำาในฐานะที่เป็นหน้าที่ของตน ไม่ใช่เพียงแค่คิดหรือรับอยู่ในใจ ๒๔๕

 พระเมธธีรรมาภรณ ์กลา่วถึงความรบัผดิชอบวา่ เกดิจากความสำานกึมีความตระหนักรูใ้นหนา้ทีแ่ละ

คดิจะทำาหนา้ทีอ่ยา่งสมบรูณด์ว้ยความเตม็ใจ ความรบัผดิชอบหมายถงึ การแสดงออกถงึความมุง่มัน่ ในการปฏบิติั

หน้าที่ของนักเรียน ทั้งในส่วนที่ศึกษาเล่าเรียน ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม

ดังต่อไปนี้

 ๑. เอาใจใส่และเพียรพยายามในการทำางาน

 ๒. ยอมรับในการกระทำาของคนเอง

 ๓. ช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ

 ๔. รู้จักหน้าที่และทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 ๕. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรักษาสิทธิของตนเอง

 ๖. ตรงต่อเวลา

 ๗. เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์

 ๘. ดูแลรักษาส่วนรวมเสมือนเป็นของตน

 ๙. สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๒๔๕

 ขอ้ท่ี ๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณไีทย ตรงกบัการส่งเสรมิแบบแผนพฤตกิรรมของชมุชนโดยทาง

พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเกิด การแต่งงาน การทำาบุญ การตาย

 สถาบันทางศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน บุคคลเมื่อมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน

ทำาให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เกิดสายสัมพันธ์ทางจิตใจนำามาซ่ึงกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อ

ส่วนรวมอ่ืน ๆ อีกมากมาย การมี ความรู้และความเช่ืออย่างเดียวกันทำาให้บุคคลมีแนวความคิด โดยเฉพาะความรู้

ความเข้าใจเป็นแหล่งให้การศึกษาตลอดชีพแก่ชุมชน โดยผู้ทำาหน้าที่ของ สถาบัน คือพระสงฆ์ เป็นผู้แนะนำา

สั่งสอนความรู้และวิชาชีพที่นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ชุมชนไทยที่เป็นชาวพุทธก็มีวัดเป็นแหล่ง

วทิยาการตา่ง ๆ  มาตัง้แตโ่บราณสบืตอ่มาจนถงึ ปจัจบุนั จนมคีำาพดูกนัตดิปากวา่ “บวชเรยีนเขยีนอา่น” วดั เปน็

สถานที่เรียน อ่าน เขียน คิดเลข และงานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดและสอนโดยพระสงฆ์ของวัดนั้น ๆ 

เป็นต้น สำาหรับประเทศไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙ ได้กล่าวว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาประมาณร้อย ละ ๙๐ และสถาบันศาสนาเป็นระบบย่อยของ

สงัคมไทยซึง่มวีดัเปน็ศาสนสถาน มพีระสงฆเ์ปน็ ศาสนบคุคลทีจ่ะทำาใหพ้ระพทุธศาสนาชว่ยในการพฒันาชมุชน 

สังคมและประเทศชาติ อย่างสำาคัญ ยิ่ง คนไทยสมัยโบราณหันหน้าเข้าวัด ใกล้ชิดวัด สนิทกับวัดมาก และวัดก็

๒๔๔ 
พุทธทาสภิกขุ, การเสริมสร้างจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น, (กรุงเทพฯ: สมชายการพิมพ์, ๒๕๒๑), หน้า ๓๗๖. 

๒๔๕
 พระเมธีธรรมาภรณ์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (บริษัท อัมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ปจำากัด, ๒๕๓๓), หน้า ๕๙-๖๗.

๓๑๖
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ทำาหนา้ทีท่ีส่ำาคญัเพือ่ ชาวบา้นไมน่อ้ย เชน่ชาวบา้นส่งลูกหลานอยูว่ดัเพือ่รบัใช้พระและรับการอบรมศีลธรรมเล่า

เรียนวิชาการต่าง ๆ จากพระคุณเจ้า

 ดงัมคีำากลา่วทีว่า่ วดัจะด ีมหีลกัฐาน เพราะบ้านชว่ย บา้นจะสวย เพราะมวีดั ดดันสิยั บา้นกบัวดั ผลัด

กันช่วย อำานวยชัย ถ้าขาดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง เช่นในอดีตมีประเพณีการลงแขกทำางานถือว่าเป็นวัฒนธรรม

สว่นหนึง่ทีด่งีามของสงัคม เปน็การเสรมิสรา้งความสามคัค ีการเอือ้เฟือ้เกือ้กูล และการรวมพลงัชมุชน ไมม่รีะบบ

เงนิตรา เขา้มาเกีย่วขอ้ง แตป่จัจบุนัระบบเงนิตราตามระบบทนุนยิมเขา้มาเกีย่วขอ้ง เปน็การทำาลาย วฒันธรรมที่

ดีงามของสังคมชนบท ทำาให้ความสามัคคี การเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และการรวมพลังชุมชน ขาดหายไป สังคมปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกๆ ด้าน มีลักษณะของ “มะเร็งทางสังคม” เป็นสังคมที่ไร้เข็มทิศ ขาดจุดยืนและ

อุดมการณ์ในความเป็นไทย เพราะสังคมไทยได้รับอิทธิพล ของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรม

ดั้งเดิมมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะรับเอา วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี

 ข้อที่ ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

 ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยประพฤติถูกต้องดีงาม อานิสงค์ของการรักษาศีลนั้น สามารถ

ส่งผลดีให้เกิดความเป็นอยู่ที่สงบเรียบร้อย มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในพระไตรปิฎก ๒๔๖ เมื่อครั้งที่

พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ชาวตำาบลบ้านปาฏลิคาม โดยสรุปได้ว่า 

 อานิสงค์ ข้อที่๑ ย่อมได้โภคทรัพย์ใหญ่หลวงซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

 อานิสงค์ ข้อที่ ๒ กิตติศัพท์อันดีงามย่อมกระฉ่อนไป

 อานิสงค์ ข้อที่ ๓ เข้าไปหาบริษัทใดๆ เช่น ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท 

ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปหาบริษัทนั้น ๆ

 อานิสงค์ ข้อที่ ๔ ย่อมไม่หลงลืมสติ

 อานิสงค์ ข้อที่ ๕ หลังจากตายแล้ว ย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔๗ ทรงกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่อง

อานิสงค์ของศีล ๕ ประการ ไว้ว่า

 ผูท้ีร่กัษาศลีข้อที ่๑ เมือ่เกดิเป็นมนษุย์จะทำาให้มพีลานามยัแขง็แรง ปราศจากโรคภัยอายยุนืยาว ไม่มี

ศัตรูเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะทำาให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันสมควร

 ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ ๒ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำาให้เกิดในตระกูลที่รำ่ารวย การทำามาหาเลี้ยงชีพมักจะ

ประสบช่องทางที่ดีมั่งมีทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่างๆ เช่นอัคคีภัย วาตภัย โจรภัยเป็นต้น

 ผู้ท่ีรักษาศีลข้อท่ี ๓ เม่ือเกิดเป็นมนุษย์จะประสบโชคดีในความรัก มักได้พบรักแท้ที่จริงจังจริงใจ 

ไม่อกหัก มีบุตรธิดา ก็ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้าน ไม่ถูกผู้อื่นหลอกลวงฉุดคร่าอนาจารไปทำาให้เสียหาย บุตรธิดา

ย่อมเป็นอภิชาตบุตร ซึ่งจะนำาเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล

 ผู้ที่รักษาศีลที่ข้อ ๔ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำาให้เป็นผู้ที่มีสุ่มเสียงไพเราะ พูดจามีนำ้ามีนวลชวนฟัง 

มเีหตมุผีล ชนดิทีเ่ป็น "พทุธวาจา" มโีวหารปฏภิาณไหวพรบิในการเจรจา จะเจรจาความสิง่ใดกม็ผีูเ้ชือ่ฟังและเช่ือ

๒๔๖ 
วิ. ม.(ไทย) ๕/๒๘๕/๙๙.

๒๔๗ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสร้างบุญบารมี, หน้า ๑๙.

๓๑๗
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ถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี

 ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ ๕ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีสมองประสาท ปัญญา ความคิดแจ่มใส

จะศกึษาเล่าเรยีนส่ิงใดกแ็ตกฉาน และทรงจำาได้งา่ย ไม่หลงลืมฟ่ันเฟือนและเลอะเลือน ไม่เสียสตวิกิลจรติ ไม่เป็น

โรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่ม

 ข้อที่ ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

ตรงกับหลักธรรม คืออธิปไตย ๒๔๘

 หมายถึงความเป็นใหญ่, ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ มี ๓ ประการ คือ 

 ๑. อตัตาธปิไตย หมายถงึ ความมตีนเปน็ใหญ,่ ถอืตนเปน็ใหญ,่ กระทำาการดว้ยปรารภตนเป็นประมาณ

 ๒. โลกาธิปไตย หมายถึง ความมโีลกเปน็ใหญ,่ ถือโลกเปน็ใหญ่, กระทำาการดว้ยปรารภ นยิมของโลก

เป็นประมาณ 

 ๓. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระทำาการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็น

จริง สมควรตามธรรม เป็นประมาณ

 สรุปได้ว่า บุคคลผู้ที่เป็นอัตตาธิปไตย พึงใช้สติให้มาก บุคคลผู้เป็นโลกาธิปไตย พึงมีปัญญาครองตน

และรู้พินิจให้ลุ่มลึก และบุคคลผู้เป็นธรรมาธิปไตย พึงประพฤติตามหลักธรรมเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่า สำาหรับ

บุคคลผู้เป็นหัวหน้าหมู่ เป็นนักปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตย.

  ข้อที่ ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ตรงกับหลักธรรมคือ 

อปริหานิยธรรม ๒๔๙

  ได้แก่ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม, เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว, สำาหรับหมู่ชนหรือ

ผู้บริหารบ้านเมืองมี๗ประการคือ

 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงทำากิจที่พึงทำา

 ๓) ไม่บัญญัติที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) 

ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม

 ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยคำาของท่านว่าเป็นสิ่งอัน

ควรรับฟัง

 ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ

 ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ) ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ของแคว้น

วัชชี (ประจำาชาติ) ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมมิกพลีที่เคยให้เคยทำาแก่เจดีย์เหล่านั้น

เสื่อมทรามไป

 ๗) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ๒๕๐

๒๔๘ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑.

๒๔๙
 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๑/๓๑.

๒๕๐
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๑.

๓๑๘
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 เห็นได้ว่า ผู้ที่ต้องการความเจริญในหน้าที่การงานของตนเอง จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เคารพ

กฎหมายบ้านเมือง เป็นผู้ท่ีมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ จึงจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เพราะว่า บุคคลใดก็ตามถ้ามี

ความเคารพต่อผู้ท่ีมีอายุมากกว่า ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของคนอื่น ไม่ใช่เฉพะแต่มนุษย์เท่านั้นที่ให้ความรัก

กับเขา แม้เทวดา ยังมีความเคารพ และนับถือต่อบุคคลประเภทนี้เช่นกัน

 ข้อที่ ๙. รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายตรงกับข้อความที่ว่า

สันโดษ คือ ความยินดี ๒๕๑

 เปน็ความยนิด,ี ความพอใจ, ความยนิดดีว้ยของของตนซึง่ได้มาดว้ยเรีย่วแรงความเพยีรโดยชอบธรรม, 

ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้,ความรู้จักอิ่มรู้จักพอ มี ๓ ประการ คือ 

 ๑. ยถาลาภสันโดษ ได้แก่ ความยินดีตามที่ได้ยินดีตามที่พึงได้ คือ ตนได้สิ่งใดมา หรือ เพียรหาสิ่งใด

มาได้ เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอื่น ไม่

เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่งท่ีตนไม่ได้ ไม่ปรารถนาส่ิงที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าที่ตนพึงได้โดยถูกต้อง 

ชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได้ ไม่ริษยาเขา

 ๒. ยถาพลสันโดษ ได้แก่ ยินดีตามกำาลัง คือ ยินดีแต่พอแก่กำาลังร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่งการ

ใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกำาลัง ตนมีหรือได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับกำาลังร่างกายหรือสุขภาพ เช่น ภิกษุได้

อาหารบิณฑบาตที่แสลงต่อโรคของตน หรือเกินกำาลังการบริโภคใช้สอย ก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่า 

หรือฝนืใชใ้หเ้ปน็โทษแกต่น ยอ่มสละใหแ้กผู่อ้ืน่ทีจ่ะใชไ้ด ้และรบัหรอืแลกเอาสิง่ทีถ่กูโรคกบัตน แตเ่พยีงทีพ่อแก่

กำาลังการบริโภคใช้สอยของตน

 ๓. ยถาสารุปปสันโดษ ได้แก่ ความยินดีตามสมควร คือ ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแก่

ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบำาเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุไม่ปรารถนาสิ่งของอันไม่สมควรแก่

สมณภาวะ หรือภิกษุบางรูปได้ปัจจัยสี่ที่มีค่ามาก เห็นว่าเป็นสิ่งสมควรแก่ทานผู้ทรงคุณสมบัติน่านับถือ ก็นำาไป

มอบใหแ้กท่า่นผูน้ัน้ ตนเองใชแ้ตส่ิง่อนัพอประมาณ หรือภกิษบุางรปูกำาลงัประพฤตวิตัรขดัเกลาตน ไดข้องประณตี

มา ก็สละให้แก่เพื่อนภิกษุรูปอื่นๆ ตนเองเลือกหาของปอนๆ มาใช้หรือตนเองมีโอกาสจะได้ลาภอย่างหนึ่ง แต่รู้

ว่าสิ่งนั้นเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อื่นที่เชี่ยวชาญถนัดสามารถด้านนั้น ก็สละให้ลาภถึงแก่ท่านผู้น้ัน 

ตนรับเอาแต่สิ่งที่เหมาะสมกับตน

 สรุปได้ว่า ความยินดี หรือที่เรียกกันในทางศาสนาว่า สันโดษ เป็นสิ่งที่เหมาะสำาหรับทุกคน เพราะ

ว่าบางคนมีความเข้าใจผิดว่า เราต้องยินดี ในสิ่งที่ตนเองมีเท่านั้น ไม่จำาเป็นที่จะต้องแสวงหาเข้ามาอีก พอใจแค่

นี้ ทั้งที่ความเป็นจริงสามารถที่จะทำาได้มากกว่านั้น การกระทำาเช่นนี้ ไม่จัดว่า เป็นการกระทำาแบบสันโดษ หรือ

เรียกอีกว่า เป็นการใช้สันโดษในลักษณะที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง 

 ข้อที่ ๑๐. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายตำ่า มีความหมาย

ตรงกับข้อความที่ว่า หลักธรรม คือ อคติ ๔ ประการ ๒๕๒

 ถา้จะเปน็สงัคมทีมี่ความยตุธิรรม จะตอ้งมองใหข้า้มพ้นความลำาเอยีงใหไ้ด ้ซึง่ในทางพระพทุธศาสนา 

๒๕๑
 ที.อ. ๑/๒๕๓; ม.อ. ๒/๑๘๘.

๒๕๒ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘.

๓๑๙
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ถือว่า เป็นคุณธรรมสำาหรับคนที่เป็นผู้นำา จะต้องมีความเที่ยงธรรม, ไม่มีความลำาเอียงมี ๔ ประการคือ

 ๑) ฉันทาคติคือความลำาเอียงเพราะชอบเพราะรักในผู้นั้นจึงทำาให้ได้ดีเป็นคนเด่นในสังคม

 ๒) โทสาคติคือความลำาเอียงเพราะชังไม่พอใจผู้นั้นทำาดีเพียงใดความดีไม่ปรากฏ

 ๓) โมหาคติคือความลำาเอียงเพราะหลงหรือพลาดผิดเพราะเขลาไม่รู้ความจริงไม่เห็นความดีของเขา

มักเห็นผิดพลาดไป

 ๔) ภยาคติคือความลำาเอียงเพราะกลัวอาจจะกลัวเพราะเขามีเงินทองมีอำานาจมีญาติพี่น้องใหญ่โตก

ว้างขวางในสังคม

 ข้อที่ ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายตำ่า หรือกิเลส มีความ

ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา มีความหมายตรงกันกับข้อความที่ว่า โอตตัปปะ ได้แก่ ความ

กลัวบาป, เกรงกลัวต่อความชั่ว

 ได้ชื่อว่า ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ประการ ๒๕๓ ได้แก่ ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย ซึ่งบุคคลที่มีความกลัวต่อบาป ก็จะไม่กล้าที่จะทำาความช่ัว ในยุคปัจจุบันมีการ

ทำาความชั่วอย่างเปิดเผย แล้วเป็นสาเหตุให้เยาวชนนำามาเป็นพฤติกรรมในการแสดงออก อย่างไม่มีความเกรง

กลัว โดยที่ไม่รู้จริงว่า สิ่งที่ตนเองทำาลงไปนั้น เป็นความเข้าใจผิดได้อย่างแท้จริง

 ข้อที่ ๑๒. คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ตรง

กับข้อความที่ว่า ปรัตถะ ได้แก่การเห็นความสำาคัญในประโยชน์ผู้อื่น 

 การเห็นความสำาคัญในประโยชน์ผู้อื่นเป็นหนึ่งในประโยชน์ ๓ ประการ ๒๕๔ มากกว่าประโยชน์ของ

ตนเอง ซึง่เปน็การแกไ้ขในปญัหาทีว่า่ ดว้ยความเหน็แกตั่ว ในปจัจบุนัความเห็นแก่ตวัปรากฏให้เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน

ว่า มักจะมีความเห็นแก่ตัว เป็นสาเหตุให้เกิดความเดือนร้อนแก่บุคคลอื่น เช่น การจราจรบนถนน ถ้าบุคคลเห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวม คงไม่เห็นข่าวว่ามีการทะเลาะกันในเวลาการขับขี่ เพราะว่าต่างคนมีความต้องการที่จะไป

ได้อย่างสะดวกอย่างเดียวไม่เห็นความปลอดภัยของคนอื่น จึงเกิดมีอุบัติเหตุบนถนนให้เห็นได้ตลอดเวลา

บทสรุป
 บทความนี้ได้เกิดข้ึนเพราะต้องการนำาเสนอว่า พระพุทธศาสนากับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 

ประการ ถือได้ว่าเป็นหลักการที่มีลักษณะเหมือนกันและคล้ายคลึง ซึ่งต่างก็มีความคาดหวังในการสร้างความ

เป็นคนไทยให้มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอยู่แบบยั่งยืน เพราะเชื่อว่า หลักธรรมที่มีในค่านิยมหลัก

นัน้ มาจากหลกัการในพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ ตา่งเปน็พืน้ฐานของสงัคมไทยทีไ่ดป้ฏิบตัสิบืตอ่กนัมาชา้นานตัง้แต่

อดีตกาลเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยในยุครัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตระหนักเล็งเห็น

ความสำาคัญในการคงอยู่ของค่านิยมของคนไทยที่ดีงาม เกรงว่าจะสูญหายไปจากสังคมไทย จึงมีการประกาศใช้

อย่างเป็นทางการให้คนไทยได้นำามาปฏิบัติกันทั่วหน้า และด้วยสังคมไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่มีหลัก

ธรรมคำาสอนที่สอดคล้องกับค่านิยม ๑๒ ประการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยได้อย่างมีความ

สุขแบบยั่งยืน.

๒๕๓ 
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๕๕/๖๕๕.
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีคลีไฟในสังคมไทย: กรณีศึกษาบ้านหนองเขื่อง 

ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Local Wisdom of Tee Klee Fai in Thai Society: A Case Study 

of A Traditional Performance Exclusively to Ban Nong Khewng

Kut Tum sub-district, Muang District, Chaiyaphum Province

ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.อัญชลี ชัยศรี, อ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, 

อ.วิทัญญู ขำาชัยภูมิ, อ.กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย *

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

๒) เพือ่ศึกษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการตคีลไีฟของคนในชมุชน ๓) เพือ่หาแนวทางในการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิการตี

คลไีฟใหค้งอยูใ่นชมุชน การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ ประชากรทีท่ำาการศึกษาคือชาวบา้นหนองเขือ่ง ตำาบล

กุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลสำาคัญของชุมชน (Key informant) ได้แก่ ผู้นำาชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มชาวบ้าน

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑) ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน บ้านหนองเขื่องอพยพมาจากบ้านกุดตุ้ม 

อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพย้ายมาเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 

๒๔๘๖ ได้แยกการปกครองออกจากบ้านกุดตุ้มโดยตั้งหมู่บ้านตามลักษณะของชุมชนเนื่องจากมีหนองนำ้าขนาด

ใหญ่ในชุมชน จึงเรียกว่า “บ้านหนองเขื่อง” ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รวม

ทั้งชุมชนยึดมั่นใน “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” ที่ปฏิบัติและสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ๒) ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการตีคลีไฟของคนในชุมชน การตีคลีไฟเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้าน

กระทำากันในช่วงฤดูหนาว โดยนำาเอาไม้ไผ่ท่ีขึ้นตามหมู่บ้านและต้นงิ้วมาเป็นอุปกรณ์ในการคลายความหนาว

ของคนในชุมชน โดยจัดขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา กิจกรรมทางสังคมที่ทำาให้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์

กันประกอบด้วย การทำาบุญตักบาตร การแสดงตีคลีไฟ การแสดงของหมอลำากลอนพื้นบ้าน การให้ความรู้ของ

ปราชญช์าวบา้น การแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น นอกจากนีต้คีลไีฟยงัเกีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้และการประกอบอาชพี

เพื่อจำาหน่ายเป็นของที่ระลึกของคนในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 

 ๓) แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน ประกอบด้วย (๑) การถ่ายทอด

ภูมิปัญญาแก่เด็ก (๒) การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ (๓) การสร้างความตระหนักรับรู้คุณค่าร่วมกัน (๔) การ

*อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
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ฟื้นฟูและสืบทอด (๕) การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนให้คงอยู่ (๖) การถ่ายทอดโดยผ่านทางการสื่อสารมวลชน (๗) 

การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของชุมชนเป็นจุดขาย (๘) การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาค

รัฐและเอกชน

คำาสำาคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น , ประเพณีดั้งเดิม, ตีคลีไฟ

Abstract

 This research aimed 1) to study historical background and the local way of life within 

the community, 2) to study local wisdom in a traditional performance of Tee Klee Fai in the 

community, and ๓) to explore practical guidelines to preserve and promote continuity of Tee 

Klee Fai tradition within the community. This research was conducted through a qualitative 

approach studying the locals from Ban Nong Khewng village, Kut Tum sub-district, Muang district,

Chaiyaphum province. A sampling group consisted of the local key informants such as 

community leaders, local intellectuals, advisory experts, committees of the village and the locals. 

 The findings revealed that:

 1) On the part of the historical background and the local way of life within the 

community, the first group of the locals in Ban Nong Khewng village originally immigrated from 

Kut Tum village, Muang district, Chaiyaphum province because of their perceived fertility of the 

land. In B.E. ๒๔๘๖, Ban Nong Khewng village was politically separated from Kut Tum village 

thus, the locals formed the village in accordance with natural landscape of a large swamp in 

their community. Thereby, the village is called “Ban Nong Khewng”. The majority of the locals 

worked in agricultural sector and were general employees who had strong faith in “Heetsipsong 

Klongsipsee traditions” which have been hitherto practiced and inherited. 

 2) In terms of the local wisdom in a traditional performance of Tee Klee Fai within 

the community, the findings revealed that Tee Klee Fai tradition is the local wisdom practiced 

during winter season using bamboo and silk cotton wood as equipments in order to warm the 

body up when cold. Such tradition has been continuously held at least for the past century. 

The social activities that allowed the locals to interact with one another included merit-making 

by means of almsgiving, performance of Tee Klee Fai tradition, performance of rhyming 

northeastern-style by local singers, education session provided by local intellectuals and 

ompetition in traditional sports. In addition, Tee Klee Fai tradition involved production of goods 

and occupational operation of the locals on selling souvenirs to implement self-reliant community. 

๓๒๓
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 3) In order to preserve and promote continuity of Tee Klee Fai tradition within 

the community, the findings suggested that the practical guidelines comprise (1) transferring 

of the local wisdom to children (2) transferring of the local wisdom to adults (3) cultivating 

value-based realization among the locals (4) preserving and inheriting the tradition (5) preserving 

identity of the community (6) distributing the tradition by means of mass communication (7) 

developing potential and capacity of the community as a selling point (8) obtaining promotion 

and support from government and private sectors. 

Keywords: Local wisdom, Traditional Performance, Tee Klee Fai

๑. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาการวิจัย
 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่สำาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสังคมขนาดใหญ่พอควรและดำารงอยู่ได้

ยาวนานย่อมต้องมีด้วยกันทุกสังคม สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่งจึงปรากฏมีภูมิปัญญาเช่นนี้อยู่จำานวน

มาก ภูมิปัญญาเหล่านี้นอกจากแสดงความเป็นไทย เป็นเอกลักษณ์ไทยที่สำาคัญอย่างหนึ่งแล้วยังเป็นเครื่องชี้วัด

ความเจริญและพัฒนาการของคนในชาตินั้นทั้งนี้ เพราะภูมิปัญญาเป็นสิ่งละเอียดอ่อนชาติที่เจริญมีสังคมที่สงบ

สุขร่มเย็นไม่ระสำ่าระสายและมีความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์ และส่ังสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้ 

(เรืองเดช ปันเขี่ยนขัตย์, ๒๕๔๒) 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นองค์ความรู้ ท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับองค์ความรู้พื้นบ้าน คีย์ (Keyes. 

๑๙๘๙ อ้างถึงใน ชยันต์ วรรธนุภูติ. ๒๕๔๐) ได้ให้ความหมายของ “ระบบความรู้พื้นบ้าน” ว่าหมายถึง ความ

คิด ความเข้าใจ ทัศนคติ ท่ีได้พัฒนาก่อนก่อรูปขึ้นมา โดยชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถนำาเอามาใช้ในการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวัน ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัติ (Practical Thought) มีบทบาท

สำาคัญในการดำารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อปรุงอาหาร การสร้างบ้าน การรักษาพยาบาล หรือการ

จัดสรรบทบาททางสังคม และการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบความรู้พื้นบ้านจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพ

อย่างไร จะต้องวัดกันที่ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตประจำาวันมากน้อยเพียงใด วิธีการศึกษาระบบ

ความรู้พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้ในชุมชนและเป็นประสบการณ์ที่

ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมีความรู้และจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ

ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มีมานานมีการปฏิบัติโดยผู้คนใน

ชุมชนนั้น การศึกษาในระยะแรก ๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชน เรื่องการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ต่อมา

ได้ศึกษากว้างขึ้นในลักษณะของนักปราชญ์ชาวบ้าน

 ดงันัน้ ภูมปิญัญาชาวบา้นจงึเปน็สิง่ทีส่นใจและไดร้บัการรือ้ฟืน้และเผยแพรม่ากขึน้ มนษุยเ์มือ่มาอยู่

รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อ

การดำารงอยู่ของชีวิต ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์ ความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ อันประกอบ

กันเป็นวิธีชีวิตของผู้คนท่ีมีการสั่งสม สืบทอดและปรับเปลี่ยนต่อเนื่องกันมา จึงเป็นภูมิปัญญาของผู้คนในท้อง

ถิ่นนั้น ๆ สำาหรับภูมิปัญญาในกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้อง

ถิ่นต่าง ๆ  แล้วพัฒนา เลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความชำานาญที่สามารถแก้ปัญหา

๓๒๔
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และพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดภูมิปัญญา (องค์ความรู้ใหม่) ที่เหมาะสม และสืบทอดพัฒนาต่อ

ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๑)

 การตีคลีไฟ เป็นอัตลักษณ์แห่งเดียวของจังหวัดชัยภูมิ และแห่งเดียวในสังคมไทย โดยมีการอนุรักษ์

และส่งเสริมประเพณีมาเป็นเวลานาน ชุมชนได้ให้ความสำาคัญกับการยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความ

เชื่อแบบดั้งเดิมของชุมชนและสอดคล้องตามขนบธรรมประเพณีและหลักธรรมของศาสนา แม้ว่าสังคมสมัยใหม่

ไปเริ่มเบียดขับเข้าไปในชุมชนก็ตาม หากมองให้สอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนธรรมชุมชนแล้วจะเห็นได้ว่า การ

ตคีลไีฟนัน้มรีะบบความสมัพนัธกั์บคนในชมุชนเปน็อยา่งมาก ทัง้ในเรือ่งของการควบคมุ การใหร้ะบบคุณคา่รว่ม 

การสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นในสงัคมและการสรา้งความสัมพนัธข์องคนในสังคมและธรรมชาตทิีอ่ยู่รอบตวั 

ซึง่การใหค้วามสำาคญัในเรือ่งการตคีลไีฟ เปน็การแสดงถงึความภมูปิญัญาทอ้งถิน่และกจิกรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

แบบแผนของสงัคมทีย่งัคงดำาเนนิการอยู ่โดยอาศยัระบบสัง่สมและการสบืทอดใหแ้กอ่นชุนรุน่หลงัไดย้ดึถอืและ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

 จงึกลา่วไดว้า่ การตคีลไีฟ เปน็ภมูปิญัญาทอ้งถ่ินอันเปน็กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ทกุปขีองจงัหวดัชยัภมู ิอยูใ่น

พื้นที่ชุมชนบ้านหนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมืองชัยภูมิ การละเล่นตีคลีไฟ เป็นการละเล่นของชายหนุ่มบ้าน

หนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมืองชัยภูมิ ท่ีมีมาช้านานต้ังแต่สมัยโบราณ เนื่องจากช่วงเทศกาลออกพรรษา

เกี่ยวข้องกับการละเล่นในฤดูกาลเก่ียวข้าว ก่อนอาบนำ้าในบึงใหญ่ใกล้บ้านก่อนคำ่า ชาวบ้านนำาท่อนต้นนุ่นแห้ง 

ใช้เหง้าไม้ไผ่ท่ีอยู่ริมห้วยมาตีแข่งกันเล่นเพื่อสร้างความสนุกนาน ลูกไม้นุ่นแห้ง ได้ถูกตีไปตกบนกองไฟ ลูกคลี

ได้ติดไฟ นำามาตีต่อเห็นประกายไฟ กระจายไปกับแรงตีและปลิวไปกับลูกคลีไฟอย่างสวยงามในเวลาพลบคำ่า จึง

เป็นที่มาของตีคลีไฟในปัจจุบัน จากการเอาต้นงิ้วแห้งหั่นเป็นท่อนขนาด ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ก่อนนำามาเผาไฟ

เพือ่ตแีขง่กีฬากัน สว่นไมต้ใีชเ้หงา้ไมไ้ผ ่ตรงปลายงอ ดา้มยาวประมาณ ๑ เมตร ใชต้กีนัอยา่งสนกุสนาน แบง่การ

แข่งขันข้างละ ๗ -๑๑ คน แข่งขันและกำาหนดเวลาตามความเหมาะสมและข้อตกลงก่อนการแข่งขัน เป็นประจำา

ของทุกปี คล้ายกับกีฬาฮอกกี้ ต่อมาได้รับการแพร่หลาย และพัฒนามาเป็นกิจกรรมประเพณีที่นำามาเล่นในช่วง

หลังวันออกพรรษาจนถึงเทศกาลลอยกระทง 

 สำาหรับกิจกรรมจะคล้ายการแข่งขันฟุตบอล เพียงแต่ใช้ไม้ตีลูกคลีไฟแทนการเตะลูกฟุตบอล และ

ห้ามยกไม้คลีสูงเกินเอว ส่วนผู้รักษาประตูจะใช้ส่วนไหนของร่างกายรับลูกคลีก็ได้ ผู้เล่นแต่ละคนจะมีนำ้าใจเป็น

นกักฬีาไมม่กีารแกลง้กนัแตอ่ยา่งใด จะเหน็เพยีงลูกไฟลอยไปอยา่งสวยงาม สรา้งความหวาดเสียวให้กบัผูช้มเปน็

อันมาก ซึ่งการแข่งขันตีคลีไฟในแต่ละปี ไม่สร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้ชมการตีคลีไฟไฟสวยงาม 

หนึ่งเดียวในสังคมไทยของจังหวัดชัยภูมิ ดังนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าหากได้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน

อย่างลุ่มลึกจะทำาให้เราทราบถึงความเป็นมาของชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความ

รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการละเล่นตีคลีไฟแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลก รวมทั้งการหาแนวทางในการ

อนุรักษ์และส่งเสริมการตีคลีไฟให้คนอนุชนรุ่นหลังได้ทราบย่อมเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่

รู้จักต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

 ๒.๒ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตีคลีไฟของคนในชุมชน 

 ๒.๓ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน

๓๒๕
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๓. ขอบเขตของโครงการวิจัย
 ๓.๑ ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ในการวจิยัครัง้นีค้ณะผู้วจิยัไดก้ำาหนดพืน้ทีเ่ฉพาะชุมชนบา้นหนองเขือ่ง ตำาบล

กุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัย

 ๓.๒ ขอบเขตดา้นเนือ้หา การทำาวจิยัเรือ่ง ภมูปิญัญาทอ้งถิน่การตคีลไีฟแหง่เดยีวในสงัคมไทย : กรณี

ศึกษาชุมชนบ้านหนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้

  ๑) ศึกษามิติประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

  ๒) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตีคลีไฟของคนในชุมชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาในการดำาเนินชีวิตของคนในชุมชน

  ๓) เพื่อแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน

 ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือชาวบ้านหนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ส่วน

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้นำาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมและ

ส่งเสริมประเพณีการตีคลีไฟของชุมชนบ้านหนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 ๓.๔ ขอบเขตด้านเวลา

 เวลาที่ใช้ในการทำาวิจัยครั้งคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การทำาวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีคลีไฟแห่งเดียวในสังคมไทย : กรณีศึกษาบ้านหนองเขื่อง 

ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ คณะผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบ

ด้วย แนวคิดภูมิปัญญา แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับ

วฒันธรรมชมุชน เพือ่มาอธบิายภายใตป้รากฏการณท์างสังคม “ตคีลีไฟ” ซึง่เปน็ปฏิบตักิารของชุมชนบา้นหนอง

เขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ ๑

บริบทชุมชน
สภาพกายภาพ / ชีวภาพ
 - ป่าไม้ / ดิน / นำา้
 - อากาศ / สัตว์ / พืช
สภาพทางสังคม/วัฒนธรรม 
 / เศรษฐกิจ /การปกครอง
 - ประวัติศาสตร์ของชุมชน
 - วิถีชีวิตของชุมชน
 - ประชากร/อาชีพ/รายได้
 - ความคิด/ความเช่ือ/การรับรู้
 ข้อมูลข่าวสาร
 - ความสัมพันธ์กับภายนอก
  ฯลฯ

การสัมภาษณ์

การสังเกต

ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

การประชุมย่อย

(Focus group)

ผลลัพธ์ 

หรือ

แนวทาง

การพัฒนา

๓๒๖



327การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

๕. ระเบียบวิธีวิจัย
 คณะผู้วิจัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัย โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนำามาวิเคราะห์ให้สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและปฏิบัติการของชุมชน

 ๕.๑ พื้นที่ทำาวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้คณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกพืน้ทีศ่กึษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก ่บ้าน

หนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 ๕.๒ หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์

 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ระดับครัวเรือนและระดับองค์กร โดยระดับครัวเรือนประกอบ

ดว้ย ผูรู้ใ้นชมุชน ไดแ้ก ่ผูใ้หญบ่า้น ผูท้รงคณุวฒุ ิผูอ้าวโุส และผูม้คีวามรอบรูซ้ึง่ไดร้บัการยอมรบัจากทกุ ๆ  คนใน

ชุมชน และระดับองค์กร ได้แก่ คณะกรรมกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานจากองค์กรภายนอก 

ประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบล นกัวชิาการดา้นการทอ่งเทีย่ว นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบล 

พัฒนาการอำาเภอ

 ๕.๓ ระยะเวลาของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นเวลา ๖ เดือนตั้งแต่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การทำาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านและสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการ

รวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้คือ

 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร

ทางวิชาการต่าง ๆ เช่น ตำารา วารสาร บทความ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเรื่องที่เราจะศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างและมีผู้ศึกษามาก

น้อยเพียงใด รวมทั้งนำาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์ในชุมชน นอกจากน้ันยังช่วยให้ผู้วิจัย

พัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการสัมภาษณ์อีกด้วย

 ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในแนวลึก (In-depth 

Interviews) ตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่กำาหนดไว้ โดยสัมภาษณ์จากผู้รู้หรือปราชญ์ชุมชน ผู้นำาหมู่บ้าน และ

ชาวบ้านหนองเขื่อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเข้าไปใช้ชีวิตในวัดของชุมชนเพื่อสังเกตแบบมีส่วนร่วม มี

เวลาตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูและทีส่ำาคญัไดศึ้กษาจากมมุมองของชาวบา้นและองค์กรทอ้งถิน่ตา่ง ๆ  ใน

ชุมชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม ดังนี้

  ก. กลุ่มคณะกรรมการองค์กรและสมาชิกชาวบ้าน ได้แก่

 ๑) คณะกรรมการองคก์ร ประกอบดว้ย คณะกรรมการหมูบ่า้น คณะกรรมการกลุม่สตร ีคณะกรรมการ

กลุ่มเยาวชน และครู เก็บข้อมูลโดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ (๑) เลือกตัวแทนของคนที่มาจากกกลุ่มต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำานวน ๓ คน กลุ่มสตรี จำานวน ๒ คน กลุ่มเยาวชน จำานวน ๒ คน ครู

จำานวน ๑ คน (๒) การคัดเลือกตามวัยและช่วงเวลาในการเข้าเป็นคณะกรรมการ

 ๒) สมาชิกชาวบ้าน ประกอบด้วย ชาวบ้านที่เข้าไปมีส่วนร่วมและชาวบ้านที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในประเพณีหรือกิจกรรมตีคลีไฟ เก็บข้อมูลในส่วน ภูมิปัญญา การเข้าร่วมกิจกรรม ผลประโยชน์ของการตีคลี
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ไฟ และความคิดเห็นต่อประเพณีตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน

 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณแ์บบไม่เปน็ทางการตามแนวทางการสัมภาษณ ์การ

สนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมตามแนวทางการสังเกต รวมทั้งใช้สมุด

บันทึกและการสังเกตของผู้วิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สำาคัญสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล

ได้อย่างถูกต้อง 

 ข. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องคือผู้รู้ในชุมชนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 ๑) กลุ่มผู้รู้ในชุมชน (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโส พระสงฆ์

และผู้มีความรอบรู้ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุก ๆ คนในชุมชน โดยเก็บข้อมูลในส่วนของบริบทของชุมชน ได้แก่ 

สภาพนิเวศวิทยา สภาพสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน สภาพทางเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว ประเพณีศาสนาและ

ความเชือ่ สภาพทางสงัคมและปญัหาของชุมชน ประวตัคิวามเปน็มาของการตคีลไีฟ มติคิวามเชือ่การตคีลไีฟ รปู

แบบประเพณีและกิจกรรม การสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ในอนาคต

 ๒) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) กุ้มตุ้ม สำานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด สำานักงานพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ สำานักท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความเชื่อ รูปแบบประเพณีและกิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมให้คงอยู่ใน

ชุมชน

 ๓) นักทอ่งเทีย่ว เก็บขอ้มลูในสว่น การรับรูข้้อมลูขา่วสาร การเขา้รว่มกจิกรรม รปูแบบประเพณแีละ

กิจกรรม การสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ในอนาคต

 ๕.๕ เครื่องมือในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้

 ก. การสัมภาษณก์ึง่โครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) โดยมแีนวทางการสัมภาษณเ์ปน็เครือ่ง

มอืในการรวบรวมขอ้มลู (Semi-Structured Interview Guide) ประกอบด้วยแนวทางการสมัภาษณ ์๔ แนวทาง

คอื ๑) แนวทางการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูสำาคญัในชมุชน ๒) แนวทางการสมัภาษณผู้์นำาและคณะกรรมการหมูบ่า้น 

๓) แนวทางการสมัภาษณส์มาชกิชาวบา้น ๔) แนวทางการสมัภาษณก์ลุม่หรอืบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง สำาหรบั

การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับหมู่บ้าน กลุ่มหรือองค์กร และระดับปัจเจกบุคคล ใช้แนวทางการสัมภาษณ์ ดังนี้

 ๑) สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโสพระสงฆ์และผู้มีความ

รอบรู้ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุก ๆ คนในชุมชน เก็บข้อมูลในส่วนของบริบทของชุมชน ได้แก่ สภาพนิเวศวิทยา 

การสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน สภาพทางเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว ประเพณีศาสนาและความเชื่อ สภาพทาง

สังคมและปัญหาของชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน

 ๒) สัมภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน 

คณะกรรมการกลุ่มสตรี คณะกรรมการกลุ่มเยาวชน เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ในส่วนของประเพณีตีคลีไฟ ได้แก่ 

ประวัติความเป็นมาของการดำาเนินการ รูปแบบการดำาเนินงาน การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเช่ือ

ของประเพณี ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน การมมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม งบประมาณในการดำาเนินงาน 

การส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน

 ๓) สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้าน ประกอบด้วย ชาวบ้านที่ได้เข้ามามีส่วนและไม่ได้มีส่วนร่วมในประเพณี

หรอืกจิกรรมการตคีลไีฟ เกบ็ขอ้มลูในสว่นของการเขา้รว่มกจิกรรมของชมุชน/องคก์รชมุชน รปูแบบการเขา้รว่ม
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ประเพณีหรือกิจกรรม การดำาเนินงาน ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต่อปฏิบัติการของชุมชน รวมทั้งแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน

 ๔) สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด สำานักงานพุทธ

ศาสนาจังหวัด พัฒนาการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล เก็บข้อมูลทั้งในส่วนของบุคคลทั่วไปและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวทางการกิจกรรมของชุมชน บทบาทและ

หนา้ทีใ่นการสง่เสรมิกจิกรรมของชุมชน ปญัหาอปุสรรคในการจดักิจกรรมของชมุชน แนวทางในการอนรุกัษแ์ละ

ส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชน 

 ข. การสงัเกต (Observation) เปน็วธิกีารทีผู้่วจัิยเขา้ไปศึกษาเพือ่ทำาความเขา้ใจกับปรากฏการณก์าร

ดำาเนินงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรชุมชนโดยมีแนวทางการสังเกตเป็นเครื่องมือ

 ๑) การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) หมายถึง การเฝ้าดูโดยที่ผู้วิจัยมิได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

หรือร่วมกระทำาในเหตุการณ์ท่ีตนดูอยู่ การสังเกตผู้วิจัยได้เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้น แต่ไม่เข้าไปแทรกพฤติกรรม

หรือเข้าไปร่วมกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยตั้ง วัตถุประสงค์ไว้ เช่น สภาพทั่วไปของชุมชน สภาพ

แวดลอ้ม การดำารงชวีติและความเปน็อยูข่องชาวบา้น การคดัเลอืกผูน้ำาหรอืกรรมการ ความสมัพนัธข์องชาวบา้น 

การดำาเนินงานของกลุ่ม เป็นต้น

 ๒) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม

กระทำาในเหตุการณ์กิจกรรม ผู้วิจัยใช้การสังเกตโดยเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำาในเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น

กบัคนในชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดักจิกรรมการละเลน่การตคีลไีฟ ไดแ้ก ่การเดนิสำารวจพืน้ทีร่อบหมูบ่า้น 

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง การผลิตลูกคลีไฟ การร่วมกิจกรรมย่อย

ต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น

 ค. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เป็นวิธีการหนึ่งที่คณะผู้วิจัยใช้ในการหาข้อสรุปร่วมเกี่ยว

กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ องคค์วามรู ้รปูแบบกจิกรรมการตคีลไีฟ รวมทัง้การแสวงหาแนวทางในการอนรุกัษแ์ละสง่

เสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป

 ๕.๖ การตรวจสอบข้อมูล

 ตรวจสอบความตรงของข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า คือ

 ๑) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data triangulation) ตรวจสอบจากแหล่งทีม่าของขอ้มลู เวลา 

สถานที่และบุคคลที่ต่างกันต้องได้ข้อมูลที่ตรงกัน

 ๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) ตรวจ

สอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวม เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันวิธีการต่างกัน เช่น การ

สนทนา การสังเกต การปฏิบัติการจริง การศึกษาเอกสาร เป็นต้น

 ๕.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะหข์อ้มลู คณะผูว้จิยัใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ คอื นำาขอ้มลูทุกประเภททีไ่ดจ้าก

การสัมภาษณ์และการสังเกตมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนำามาจัดระบบข้อมูลแยกประเภทข้อมูล

ตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตทีศ่กึษาวจิยั จากนัน้จงึประมวลขอ้มลูทกุประเภทเข้าด้วยกนัแลว้ตคีวามหมายและ

วิเคราะห์ โดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีที่ทบทวนมา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ภายใต้บริบทตัวแทนในชุมชนใน

ลักษณะภาพรวม และนำาเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

๓๒๙
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๖. สรุปผลการวิจัย
 ๑) ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหนองเขื่อง 

 บ้านหนองเขื่อง ในอดีตอยู่ในการปกครองของบ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง จังหวัด

ชัยภูมิ โดยมีนายหล้า วงศ์นรา และนายเสือ หาญพยัคฆ์ นำาพาชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานตามที่นา เนื่องจากชาวบ้าน

เหน็วา่เพือ่ความสะดวกในการไปทำางานในไรน่าของตนเอง จากนัน้ นายหล้า วงศ์นรา นำาพวกส่วนหนึง่ไปตัง้บา้น

เรอืนอยู่ใกลห้นองนำา้เรยีกวา่ คุม้บา้นโปรง่ ซ่ึงอยูท่างทศิตะวนัออก สว่นนายเสือนัน้ นำาชาวบา้นสว่นหนึง่มาตัง้อยู่

ทีด่อน ดา้นทางทศิตะวันตกของหนองนำา้ โดยเรยีกวา่คุม้บา้นดอน ตามลกัษณะทีต่ัง้ของพืน้ทีด่งักลา่ว ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๔๘๖ ไดข้อแยกการปกครองออกจากบา้นกดุตุม้ หมูท่ี ่๔ และรวมชาวบา้นทัง้สองคุม้เปน็หมูบ่า้นเดยีวกนั 

ในภายหลังจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามนามของหนองนำ้าใหญ่ของชุมชน เรียกว่า “บ้านหนองเขื่อง” ต่อมาเมื่อชุมชน

เกิดการขยายตัวมากขึ้นและมีจำานวนประชากรเพิ่มขึ้นตามลำาดับ ชาวบ้านบ้านหนองเขื่องจึงมีความเห็นร่วมกัน

แยกหมู่บ้านหนองเขื่องออกเป็น ๒ หมู่บ้านตามลำาดับ กล่าวคือ คุ้มบ้านดอน ให้ตั้งเป็นบ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ ๖ 

มีนายหล้า วงศ์นรา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ส่วนคุ้มบ้านโปร่ง ให้ตั้งเป็นบ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ ๑๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายอุ่น บุญชู และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายวิเชียร 

หาญมรรคา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน สำาหรับวิถีชีวิตของคนบ้านหนองเขื่อง ส่วนใหญ่ชาว

บา้นอาศยัหนองเขือ่งซึง่เปน็หนองนำา้สาธารณะใชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาชพีทางการเกษตรและการอปุโภค

บริโภคในครัวเรือน 

 นอกจากนี ้ชาวบา้นหนองเข่ืองมคีวามเชือ่ทัง้ไสยศาสตรแ์ละพุทธศาสตร ์คำาว่าไสยศาสตรห์มายความ

ว่าชาวบ้านมีความเชื่อในสิ่งลึกลับหรืออำานาจเหนือธรรมชาติตามหลักของศาสนาพราหมณ์ และหลักการสำาคัญ

สูงสุดของชุมชนคือความศรัทธาในหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา ชุมชนบ้านหนองหนองเขื่องมีวัดจำานวน 

๒ แห่ง ได้แก่ วัดแจ้งสว่างและวัดเกาะคูเมือง เป็นวัดที่คนในชุมชนร่วมกันทำาบุญประจำาหมู่บ้าน ท้ังสองวัดมี

บรรยากาศที่สัปปายะร่มรื่นและเป็นจุดศูนย์รวมในกิจกรรมงานทำาบุญและพิธีกรรมต่าง ๆ ชาวบ้านหลายคน

กล่าวว่า วัดประจำาหมู่บ้านทั้งสองแห่งเป็นที่เคารพนับถือ ศรัทธาของชาวบ้านหนองเขื่องและชาวบ้านใกล้เคียง 

ชมุชนได้นำาเอาหลกัคำาสอนทางพระศาสนาผนวกเข้ากบัพธิกีรรมใหส้มาชกิของชมุชนยดึถอืปฏบิตัเิรยีกวา่ “ประ

เพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” สืบทอดและส่งต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสงบสุขเรื่อยมา

 ๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตีคลีไฟของคนในชุมชน 

 (๑) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม

การตีคลีไฟเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านกระทำากันในช่วงฤดูหนาว ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมนี้เป็นเวลา ๑๐๐ 

ปีล่วงมาแล้ว โดยนำาเอากอไผ่ท่ีข้ึนตามหมู่บ้านและต้นงิ้วหรือต้นนุ่นมาเป็นอุปกรณ์ในการคลายความหนาว

ของคนในชุมชน ช่วงแรกเรียกว่า “ตีโหล๋น” ใช้ไม้งิ้วเนื่องจากมีลักษณะเบาติดไฟง่ายเป็นลูกคลี ส่วนไม้ไผ่จะ

เลือกเหง้าไผ่ที่มีลักษณะคล้ายไม้กอล์ฟหรือไม้ตีลูกฮอกกี้ ซึ่งทั้งสองอย่างมีอยู่ในชุมชนเป็นจำานวนมาก ในช่วง

แรกใครตีไกลจะชนะ แต่ภายหลังเอาลูกคลีไปติดไฟเม่ือตีไปกล้ิงไปมาเกิดแสงสวยงาม ยิ่งถ้าตีลูกคลีในตอนมืด

นอกจากความสวยงามและสนุกสนานแล้ว ชาวบ้านเชื่อว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในชุมชนให้อันตรธานหาย

ไปอกีดว้ย อกีทัง้คนในชุมชนเหน็วา่ตคีลไีฟเปน็อัตลกัษณข์องชมุชนเพราะเมือ่ถึงฤดกูาลออกพรรษาคนภายนอก

ชุมชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละครั้ง จึงเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงการรักษาการรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓๓๐
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  (๒) ระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

  ตคีลไีฟเปน็ปฏบิตักิารของคนในชุมชนและนอกชมุชนซึง่เปน็ความสัมพนัธใ์นการอยูร่ว่มกนัของ

สงัคม โดยชมุชนบา้นหนองเขือ่งไดเ้รยีนรูส้ง่ตอ่และสืบทอดจากรุน่ในอดตีมาถงึปจัจบุนั โดยผ่านสัญลักษณท์ีเ่ปน็

องค์รวมของชุมชนคือตีคลีไฟ กล่าวคือมีการจัดกิจกรรมการเล่นปีละ ๑ ครั้งในช่วง "งานออกพรรษา" ของทุกปี

ในช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตร การแข่งขันปล่อยโคมไฟ การแข่งขันฟุตบอล, ตะกร้อ, วอลเลย์ และการแข่งขันกีฬา

พื้นบ้าน เช่น การแข่งขันเรือพาย การชกมวยทะเล ฯลฯ และในช่วงเย็น ก็จะมีการแข่งขัน "ตีคลีไฟ" ครึ่งละ ๑๕ 

นาที พัก ๑๐ นาทีการจัดขลบวนของดีในชุมชน หมอลำากลอนพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นการส่งต่อมรดก

ทางสังคมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ปฏิบัติตาม

  ผูน้ำาชมุชนกลา่ววา่ “การตคีลไีฟมคีวามสำาคญัตอ่ชมุชนบา้นหนองเขือ่ง เนือ่งจากชาวบา้นเหน็วา่

เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง เป็นการฝึกความอดทนของชายหนุ่มในหมู่บ้าน และยังเป็นการ

ละเล่นที่คลายความหนาวจากสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูหนาว ขณะเดียวกันประเพณีการตีคลีไฟน้ียังสามารถเอา

ไวต้อ้นรบัแขกผูม้าเยอืนหรอืนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาสมัผสัวถิชีวีติและวฒันธรรมความเปน็อยูข่องคนในชมุชน

อกีดว้ย” จงึอาจกลา่วไดว้า่ ตคีลไีฟท่ีปฏบิตัอิยูใ่นชมุชนยงัสง่ผลดตีอ่การดำารงอยูข่องชมุชน เพราะญาตพิีน่อ้งทัง้

อาศัยอยู่ใกล้และไกลเมื่อถึงฤดูกาลงานบุญประเพณี ต้องหาโอกาสมาร่วมกิจกรรมทำาบุญและพาลูกหลานเที่ยว

เพลิดเพลินชมการแสดงและการละเล่นอย่างสนุกสนามตามเวลาและความเหมาะสม จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้

ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินในการตีคลีไฟเป็นกิจกรรมงานบุญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อันทรงคุณค่าจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้ลูกหลานได้รักษาเจตนารมณ์ที่ดีของปู่ย่าตายายให้คงอยู่กับชุมชน

ตลอดไป

  (๓) ระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง

จากการจัดกิจกรรมตีคลีไฟที่ผ่านมา ในทุกปีจะมีการนำาเอาผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะผลผลิตทางการ

เกษตรมาออกร้านเพื่อนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจำาหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่คนภายนอกชุมชนที่เข้ามาร่วม

งาน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สินค้าที่นำามาแสดงและจำาหน่ายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่แสดงถึงความ

เป็นท้องถิ่นซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างงานด้านอาชีพแล้ว ยังสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนทำาให้ชุมชนสามารถพึ่ง

ตนเองได้ ประกอบด้วย ไม้ตีคลีไฟ ลูกคลีไฟ เสื้อผ้าที่เกี่ยวกับตีคลีไฟ ผ้าขาม้าหรือผ้าไหม พืช ผักพื้นบ้าน รวม

ทั้งกิจกรรมแสงสีเสียงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต กระบวนการผลิตและการดำารงอยู่ของชุชน

 ๓. เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการตีคลีไฟให้คงอยู่ในชุมชนบ้านหนองเขื่อง 

 ๑) การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้โลกรอบๆ ตัวเอง กิจกรรม การ

ถ่ายทอดจึงเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สนุกสนาน และดึงดูดใจ เช่น การเล่าตำานานตีคลีไฟ การละเล่น การแสดง

จากแสง ส ีและเสยีงทีผ่า่นเรือ่งเลา่หรอืปรากฏการณ ์โดยชมุชนสามารถจดักจิกรรมไดท้ัง้ระดบัครอบครวั ชมุชน 

สงัคมทอ้งถิน่และโรงเรยีนประจำาหมูบ่า้น จากการสังเกตและสมัภาษณพ์บวา่ กอ่นการเล่นตคีลีไฟจะมกีารปรกึษา

หารือและตกลงร่วมกันถึงวิธีการเล่นและกติกา การจัดหาอุปกรณ์ และการคิดค้นหรือดัดแปลงวิธีการเล่นแปลก ๆ

ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เป็นการฝึกให้บุคคลที่เข้าร่วมได้รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม การฝึกฝนการ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์นี้ได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ และเยาวชนในหมู่บ้าน เพราะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต

สามารถนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัไดเ้ปน็อยา่งด ีทัง้นีเ้นือ่งจากการละเลน่บางอยา่ง เชน่ การละเลน่ของเดก็เปน็การ

เลียนแบบจากผู้ใหญ่ ทำาให้เด็กมีจินตนาการและได้ฝึกปฏิบัติตามผู้ใหญ่ตลอดเวลา เป็นการฝึกให้มีปฏิภาณไหว
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พริบทำาให้เด็กและเยาวชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถือเป็นการส่งเสริม

ประสบการณ์ชีวิต โดยครูอาจารย์อาจนำาไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และผลที่ได้จากการ

การตีคลีไฟอาจนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันอีกด้วย

  ๒) การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสอบการณ์ต่างๆ มานานพอ

สมควรแล้ว และเป็นวัยทำางานวิธีการถ่ายทอดทำาได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอกเล่าโดยตรงหรือบอกเล่าโดยผ่าน

ปฏิบัติการภาคสนามดังเช่น การเล่นตีคลีไฟ หรือการแสดงประวัติศาสตร์ตีคลีไฟ สะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมตาม

ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ จากการสังเกตในการเข้าร่วมกิจกรรมตีคลีไฟพบว่า มีการถ่ายทอดเรื่องราวตี

คลีไฟผ่านการปฏิบัติการจริงของผู้ใหญ่ในชุมชน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงลำาดับขั้นตอนและพิธีกรรม ระบบคิดของ

ชุมชน และประวัติศาสตร์ของชุมชน สำาหรับการถ่ายทอดตีคลีไฟมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น คำาผญา กลอนลำา 

รำาเซิง้ และการแสดงแสงสเีสยีงทีย่ิง่ใหญ ่ซึง่ชมุชนพยายามถา่ยทอดโดยสอดแทรกความรูท้ีเ่ปน็ภูมปิญัญาเพือ่ให้

ผู้ใหญ่ได้เป็นต้นแบบในชุมชนต่อไป

  ๓) การสร้างความตระหนักรับรู้คุณค่าร่วมกัน ในทัศนะของนายวิเชียร หาญมรรคา ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองเขื่องกล่าวว่า ชุมชนได้ร่วมกับสถานศึกษาช่วยกันออกมาจัดฟื้นฟูสืบทอดประเพณีโบราณการตีคลีไฟ

ของชมุชนใหก้ลบัคนืมาอกีครัง้หลงัจากเคยปฏบิตักินัมาหลายรอ้ยป ีโดยไดจ้ดัตอ่เนือ่งกนัมาเปน็ระยะเวลา ๑๐ ปี

มาแลว้ ทัง้นี ้เพือ่ใหท้กุคนในชมุชนเกดิความภาคภมูใิจภมูปิญัญาของปูย่า่ตายาย ทีน่ำามาปฏบิตัสิานความสามคัคี

กนัชว่งวนัออกพรรษาใหต้อ่เนือ่งเปน็ประเพณปีระจำาทกุป ีทีผ่า่นมาไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งด ีทัง้คนในชมุชน

และนอกชมุชน รวมทัง้นกัทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศจำานวนมากทีท่ราบขา่วกใ็หค้วามสนใจจนพากันเดนิทางมา

รอให้กำาลังใจและชมการแสดง ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำาคัญของจังหวัดและแห่ง

เดียวในเมืองไทย หรือมีให้ชมท่ีเดียวในโลกก็ว่าได้ ซ่ึงยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในช่วงเทศกาล

ท่องเที่ยวออกพรรษา เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวเป็นประจำาทุกปี โดยมีคณะทัวร์พากันเดินทางมาชม

และเทีย่วพกัโฮมสเตย์มาสมัผสัวถิชีวีติคนในชมุชน รบัประทานอาหารพาแลง ซึง่ยงัมวีถิชีีวติของคนในชมุชนทีม่ี

อาชีพหาปลา จับปลาไหลและจับแมงดาจำาหน่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนในช่วงนี้จำานวนมากอีกด้วย

  ๔) การฟืน้ฟแูละสบืทอด ในมมุมองของนายสนัต ิรกัมณ ีผูเ้ชีย่วชาญขอ้มลูการทอ่งเทีย่วจงัหวดั

ชัยภูมิ กล่าวว่า ประเพณีออกพรรษาตีคลีไฟของชาวบ้านหนองเข่ือง ตำาบลกุดตุ้มถือว่าเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมายาวนานเก่าแก่นับร้อยปี ซึ่งการตีคลีไฟถือเป็นกีฬาโบราณ ที่รุ่นปู่ย่า 

ตายาย ของคนที่นี่จะนำามาเล่นกันในช่วงหน้าหนาว ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา ปัจจุบันคนในชุมชนได้สาธิต 

การแสดงเพื่อทำาให้เกิดการแพร่กระจายหรือการประชาสัมพันธ์ทำาให้กิจกรรมยังคงอยู่ ดังจะเห็นได้ว่าในสมัย

ก่อนมีแต่คนแก่ละเล่นกัน แต่ในปัจจุบันเริ่มมีคนหนุ่มสาวมาละเล่นจำานวนมากขึ้น

  ๕) การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนให้คงอยู่ ขณะที่นายถนอมจิต อินทอง ผู้อำานวยการโรงเรียนหนอง

เขือ่ง ผูร้เิริม่และเปน็สว่นสำาคญัในการอนรุกัษก์ฬีาตคีลไีฟ (KLEE-FIRE) ใหก้ลบัมาเปน็ทีน่ยิมอกีครัง้ กลา่ววา่ จาก

การศึกษาการละเล่นตีคลีไฟและได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการละ

เลน่ของคนหนุม่ในสมยัโบราณทีเ่ชือ่ในเรือ่งเครือ่งรางของขลังทีไ่มก่ลัวไฟทัง้ทีม่คีวามรอ้น จากการสังเกตทีช่ดัเจน

คือคือผู้รักษาประตูที่จะใช้ทุกส่วนของร่างกายที่จะป้องกันลูกคลีไฟไม่ให้เข้าประตู

  ๖) การถา่ยทอดโดยผ่านทางการสือ่สารมวลชน ในยคุปจัจบุนัความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยและรวดเร็ว วิธีการถ่ายทอดและส่งข้อมูลข่าวสารทำาให้สามารถส่งผ่านได้หลาย
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ช่องทางโดยเฉพาะผ่านทางการสื่อสารมวลชนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น หนังสือเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ซีดีรอม และอื่นๆ การถ่ายทอดรูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวทำาให้สะดวกต่อผู้บริโภค

ในการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตีคลีไฟมากข้ึน อีกท้ังคนในชุมชนคนในชุมชนมีความรักความภูมิใจของคนในชุมชน 

แมใ้นชว่งหลงัหลายหนว่ยงานจะพยายามสรา้งเรือ่งราววา่เปน็หนึง่เดยีวในโลก การสง่ตอ่ขอ้มลูขา่วสารดงักลา่ว

ย่อมทำาให้คนตระหนักรู้ว่าชุมาชนเป็นเจ้าของน่าจะให้ชุมชนเกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้น

  ๗) การพฒันาความสามารถเป็นจดุขาย ชาวต่างชาตจิะชืน่ชมในความสามารถของคนไทยมากที่

สามารถจับไฟได้ นีค่อืจดุขายสำาคญั ของกฬีาตคีลีไฟ ทีไ่ดรั้บความสนใจจากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมา

เพือ่ชมการแขง่ขนัเปน็จำานวนมากในทกุป ีและมใีหช้มไดแ้หง่เดยีวในโลก จากการสมัภาษณน์กัทอ่งเทีย่วมาจาก

ประเทศญีปุ่น่ท่ีกลา่วไวว้า่ "กฬีาตีคลไีปมคีวามแปลกทีสุ่ดและไมเ่คยเหน็มาก่อน” การละเล่นแบบนีท้ีม่เีพยีงหนึง่

เดยีวในโลก ทีท่ึง่ความสามารถของภมูปิญัญาของชมุชนดัง่เดมิ ในเรือ่งของการเล่นไฟโดยเฉพาะผูร้กัษาประต ูคน

โบราณที่มีครูบาอาจารย์ที่สามารถจับลูกไฟได้

  ๘) การสง่เสรมิและสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ปจัจบุนัหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและ

เอกชนในจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการ

ส่งเสริมประเพณีดังกล่าว โดยได้จัดให้มีการแข่งขันตีคลีไฟขึ้นทุกปี ณ บ้านหนองเขื่อง ตำาบลกุดตุ้ม อำาเภอเมือง 

จงัหวดัชยัภมู ิจากการสมัภาษณท์ำาใหท้ราบวา่ การสนบัสนนุของหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนเปน็การสง่เสรมิทนุ

ทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสามารถนำาไปต่อยอด เมื่อคนเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นย่อมทำาให้เกิดประโยชน์

กบัชมุชน โดยเฉพาะชมุชนรว่มกนัรกัษาขนบธรรมประเพณแีละวดัไดจ้ดังานบญุประเพณ ีสามารถสรา้งรายไดแ้ก่

วัดและชุมชนได้

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในภาพรวม

  ๑) ควรทำาการศึกษาวิจัยชุมชน โดยชุมชนแบบครอบวงจรหรือแบบบูรณาการทุกด้าน เพื่อแก้

ปัญหาของชุมชน ซึ่งระดับของปัญหาหลายด้านและเกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ

รัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน

  ๒) ควรมีการสรา้งกระบวนการเรยีน รูใ้หกั้บสมาชกิในชุมชน ในการสง่เสรมิกจิกรรมและประเพณี

ใหค้งอยูก่บัชมุชน โดยอาศยัแนวทางการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีส่ำาคญั ไดแ้ก ่การจดัเวทกีารเรยีนรูใ้นชมุชน การ

จัดเวทีประชาคม การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร การสรุปบทเรียนและประสบการณ์ร่วม

กัน การติดตามประเมินผล การติดตามตรวจสอบ การจัดทำาแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองโดยชุมชน เป็นต้น ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาวิเคราะห์พระธรรมวินัยในฐานะเป็นฐานของมารยาทไทย

An Analytical Study of Dhammavinaya as Bases on Thai Manners

ปัญญา นามสง่า* 

บทคัดย่อ
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมารยาทไทยในทรรศนะสังคม

ไทย ๒) เพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในฐานะเป็นฐานของมารยาทไทย และ ๓) เพื่อวิเคราะห์มารยาทไทยใน

ฐานะเป็นฐานของการประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งการวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เอกสาร 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  มารยาท หมายถงึกริยิาวาจาท่ีสภุาพเรยีบรอ้ย ทีบ่คุคลพงึปฏบัิตใินสังคม โดยมรีะเบยีบแบบแผน อนั

เหมาะสมตามกาลเทศะ อันมีขอบข่ายของมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆ เช่น การยืน การเดิน การ

นัง่ การนอน การรบัของสง่สิง่ของ การทำาความเคารพ การแสดงกริยิาอาการ การรบัประทานอาหาร การใหแ้ละ

รับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำาพูด การฟัง การพูด การแต่งกาย บุคลิกภาพ รวมทั้งการประพฤติ

ปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ของบุคคลผู้ที่มี กาย วาจา ใจ อันประกอบสุจริตและความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 

 หลักพระวินัยว่าด้วยมารยาท หมายถึงหลักเสขิยวัตร หรือข้อปฏิบัติที่ภิกษุจะต้องศึกษา ถือเป็น

ธรรมเนยีมสำาหรบัฝกึฝนกริยิามารยาทของภิกษ ุใหด้เูรยีบรอ้ยงดงาม สมกบัภาวะของสมณะ ยงัความเลือ่มใสให้

เกดิแกผู่พ้บเหน็ ทีภ่กิษพุงึสำาเหนียก หรอืพงึฝกึฝนปฏบิตั ิเปน็พทุธบญัญตัทิีไ่ดเ้ตอืนสติใหภ้กิษสุงฆพ์งึสำารวมกาย 

วาจา ใจ เมือ่เขา้ไปอยูใ่นทีชุ่มชนหรอืในละแวกบา้นของผูอ้ืน่ เพือ่ยงัใหเ้กดิความเลือ่มใสของบคุคลในชมุชนนัน้ๆ 

จะได้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เสขิยวัตรไม่เป็นชื่อของอาบัติ แต่ปรับอาบัติทุกกฎ แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามใน

ทุกๆ สิกขาบท เว้นแต่ไม่ได้ตั้งใจ เผลอ ไม่รู้ตัวและอาพาธหนัก ไม่อาจทำากิจวัตรได้ มีมารยาทไทยในฐานะเป็น

ฐานของการประพฤติปฏิบัติธรรม

 จากศึกษาพบว่ามารยาทที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

หลักเสขิยวัตร ทั้ง ๗๕ สิกขาบท อันเป็นคำาสอนในส่วนพระวินัยปิฎก และหลักธรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์ในฐานะเป็นบ่อเกิดของมารยาทไทย เช่น อภิสมาจาร อปจายนธรรม หลักคารวตา หลักสังคหวัตถุ

ธรรม หลักวาจาสุภาษิต หลักพรหมวิหารธรรม สัปปุริสธรรม สมชีวิตธรรม ทิฏฐธัมมิกธรรม มาตาปิตุอุปัฏฐาน

ธรรม เป็นต้นตามปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ในฐานะเป็นบ่อเกิดเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างธรรมวินัย

กับมารยาทไทย อนึ่ง ฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในงานวิจัยนี้มุ่งหมายถึงการเป็นฐานให้เกิดความเจริญ

ก้าวหน้าในหลักธรรมที่สูงๆ ขึ้นไปตามลำาดับตั้งแต่ โลกิยธรรมขั้นกิริยามารยาท การสำารวมระวังกายวาจาและ

จิตใจ จนถึงการเข้าถึงโลกุตตรธรรม

คำาสำาคัญ: พระธรรมวินัย, พื้นฐาน, มารยาทไทย 

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. 
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Abstract

 The study and the analysis of the Buddhist morality and discipline as based on Thai 

manners, It is shown that : the purpose of this research has three objects (1) to study the views 

or the thought of Thai manners based on Buddhist morality and discipline (2) to study the 

Buddhist morality and discipline which is the base of Thai manners of Thai society (3) to study 

and the analysis the Thai manners which is received from the Buddhist morality and discipline 

result in the modes of practice which is seen in the documentary research. 

 The Result of research is found as following :

  By the research, it is found that the manners mean the courtesy which is done in 

our society such as the appropriate rule,pattern of the physically, wordly proceeding covered 

in the act of standing, walking ,sitting sleeping. On the other hand, the courtesy of the food 

taking, receiving and sending, respecting,giving and serving, saying Hallo,conversation, speaking, 

dressing, personal act, the several acts including all of personal one have to be done in the 

activity in ritual performance of every one must be done.

 For the Monks, the courtesy also which is said in the above mention seriously must 

be followed.But on the way of monkhood, monks have to follow along the rule of the country 

they have to set themself far away of a evil conduct,evil speech, they also are the tumble, 

have all of good manner the good actions must be done such as good action, good speaking. 

A practice of Thai manner formed along the Buddhist discipline. Especially lives of all of the 

priests are Good, proceeding along the Buddhist morality and discipline as well as they can 

do. They do not steering, do not commit any offence or (Apatti) which is regulated by Buddha 

they have to physically, wordly control themself

 For fielding the confidence of the unconfident one Especially they have to study 

practice along the offence or (Apatti) named “Sekhiya” which is regulated for good manner of 

monks in discipline if they unatttentionally do wrong they will commit offence or (Apatti) they 

will miss the appropriated mission

 For Thai people,they study the Buddhist morality and discipline avoid of the offence 

or (Apatti)and follow discipline named “Seventy-five Sekhiya” and another teaching just like the 

four basses of accomplishment or (four Apajayanadhamams) discipline named Aphisamajaraya, 

respecting Dhamma,four basses of social solidarity (jattaro sangahavatthu), well spoken speech 

(vajasuphasit).

 Holy abidings (Bhahavihara), Quality of a good man (satta suppurisadhamma), Balanced 

livelihood (samajivita) virtues connective to benefits in the present time (tiddhadhammikat-

tha-samparayikatthadhamma) support of mother and father (Matapitu – Upatthanang) etc. all 

๓๓๕
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of the moralities are the virtues leading to get the good courtesy and are the bases of the high 

practice of the manner of Thai people making good junction between home and religion proving 

the development far and wide in this present. They will have the good courtesy physically, 

wordly and mindly by themselves. By this research of the Buddhist morality and discipline we 

have seen that Thai manner based on the Buddhist morality and discipline respectively.

Keywords: Dhammavinaya, Basic, Thai Manners

๑. บทนำา
  มารยาทเป็นคุณลักษณะประจำาตัวของบุคคล ได้แก่การสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อนน้อม ความ

มีวินัยและพฤติกรรมต่างๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่น นักธุรกิจที่ดี นอกจากจะมีความสามารถในเชิงความรู้

และความสามารถแล้วยังต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท และจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่น จึงจะเป็นบุคคลท่ีมี

เสนห่ ์เพิม่ความสนใจใหก้บัผูพ้บเหน็จงึนบัไดว้า่เขาผูน้ัน้เปน็ผู้ทีป่ระสบความสำาเรจ็ ในการดำาเนนิธรุกจิและเจรญิ

ก้าวหน้าในชีวิตประจำาวัน

  การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการก้าวหน้าสู่สหัสวรรษใหม่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้คือการเปิด

กวา้งทางวฒันธรรม ประเทศไทยของเราใหก้ารยอมรบัวฒันธรรมของตา่งชาตมิากขึน้ มกีารรบัเอาวฒันธรรมของ

ต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอย่างก็อาจมีการปรับเปล่ียนในตัวเองทั้งนี้เพื่อ

ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยและการกาลเวลาที่เปล่ียนไป อย่างไรก็ตามส่ิงสำาคัญที่เราต้องระลึก

ไว้เสมอคือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นเอกราชของชาติ และ

ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ ซ่ึงเราผู้เป็นลูกหลานไทยจำาเป็นต้องธำารงรักษาไว้มิให้เส่ือมสูญหรือถูก

กลืนหายไปในกระแสแห่งโลกมารยาทไทย เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ได้อยา่งเดน่ชดั การจะปลกุจติสำานกึใหค้นไทยเหน็คณุคา่ของมารยาทไทยและสามารถนำาไปใชป้ฏบิติัได้อยา่งถกู

ตอ้งนัน้เปน็สิง่ทีต่อ้งกระทำาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตอ่ยูใ่นวยัเยาว ์แนวปฏบิตัทิีไ่ดผ้ลมากประการหนึง่คือการถา่ยทอด

ปลกูฝงัโดยผา่นกระบวนการทางการศกึษาและการศกึษาโดยวธิกีารใหเ้ดก็เรยีนรูด้ว้ยตนเองจากการอา่นหนงัสือ

นับเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาไปได้ตามศักยภาพของตนเอง

 ในสมยัพทุธกาล ตัง้แตพ่ระบรมศาสดายงัทรงพระชนมอ์ยูเ่มือ่แรกตรสัรูย้งัมผู้ีนบัถอืพระพทุธศาสนา

ไม่มาก พระองค์ยังไม่ทรงบัญญัติพระวินัยที่เป็นข้อบังคับ เป็นแต่ทรงแสดงธรรมแนะนำาให้ปฏิบัติเท่านั้น เพราะ

บุคคลเหล่านั้นเคยเล่าเรียนมีความรู้สูงมาแล้ว ทั้งเป็นผู้เบื่อหน่ายในทางโลกมาแล้วก็มี เช่น กษัตริย์ พราหมณ์ 

อำามาตย์ เศรษฐี คฤหบดี เป็นต้น เม่ือได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา ความเชื่อและมีความเลื่อมใสในคำาสอนของ

พระองค ์แลว้กต็ัง้ใจปฏบิตัติามคำาสัง่สอนและตามจรรยาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแนะนำาสัง่สอนซึง่ในครัง้พทุธกาลนัน้ 

พระพุทธเจ้าทรงส่งภิกษุทั้งหลายให้ไปเที่ยวประกาศพระศาสนาในทิศต่างๆ เมื่อมีผู้เชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธ

ศาสนามากขึ้น และเมื่อมีผู้ที่ศรัทธาเข้ามาสู่พระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ ๒๕๖ ต่อมาจึงเริ่มมีผู้ประพฤติไม่ดี

เข้ามาบวชในศาสนาของพระองค์ ซึ่งได้กระทำาในสิ่งที่ไม่สมควรขึ้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงได้

๒๕๖
 แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มมป.), หน้า ๒๙.
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บญัญตัพิระวนิยัขึน้ เพือ่ปอ้งกนัความเสือ่มเสยีอนัจะปรากฏแก่พระศาสนา และเปน็แบบอยา่งแหง่การประพฤติ

พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา การบัญญัติสิกขาบทจึงเป็นปฐมบทของพระวินัย 

  คำาว่า วินัย (Vinaya) ที่นำามาใช้ในพระพุทธศาสนาช่วงต้น หมายถึงพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบ

ปฏบัิตขินบธรรมเนยีมประเพณวิีถชีีวติและวธิดีำาเนนิกจิหนา้ทีข่องภกิษสุงฆแ์ละภกิษณุสีงฆ์ ๒๕๗ ตอ่มาคำาวา่วินยั

ได้มคีวามหมายทีก่วา้งขวางออกไปมาก กลา่วคอืคำาวา่ “วนิยั” มใิชเ่ปน็เพยีงพทุธบญัญตัเิกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัิ

ขนบธรรมเนยีมประเพณวีถิชีีวติและวธิดีำาเนนิกจิหนา้ทีข่องภกิษสุงฆแ์ละภกิษณุสีงฆ์เทา่นัน้ แตย่งัสามารถนำาไป

ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการจัดระเบยีบ ความประพฤตคิวามเป็นอยูข่องคน และกิจกรรมของหมูช่นทีน่อกเหนอืไปจาก

ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ได้อีกด้วย ดังนั้นความหมายของวินัยจึงมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑) การฝึกให้มีความประพฤติ

และความเปน็อยูเ่ปน็ระเบยีบแบบแผน หรอืการบงัคบัควบคมุตนใหอ้ยูใ่นระเบยีบแบบแผน รวมทัง้การใชร้ะเบยีบ

แบบแผนต่างๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบ ความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน และกิจกรรมของหมู่ชน ๒) ระเบียบ

แบบแผนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำาหรับใช้ฝึกคน หรือใช้บังคับควบคุม

ตน ตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงาม 
๒๕๘ สำาหรับวินัยนี้ จัดแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือวินัยของบรรพชิตเรียกว่า “อนาคาริยวินัย” ๒๕๙ และวินัย

ของคฤหัสถ์เรียกว่า “อาคาริยวินัย” ๒๖๐

  คำาวา่วนิยัสำาหรบับรรพชติ มคีวามหมายครอบคลมุเรือ่งเกีย่วกบัความเปน็อยูด่า้นนอกของพระภกิษุ

ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การกำาหนดคุณสมบัติ สิทธิ หน้าที่ วิธีรับและวิธีฝึกอบรมสมาชิกใหม่เป็นต้น กล่าวโดยสรุปวินัย

มคีวามหมายครอบคลมุ ระบบแบบแผนเกีย่วกับการปกครอง การบรหิาร การศาลนติบิญัญตั ิการเศรษฐกจิ และ

การศกึษา เปน็ต้น วนิยั สำาหรบัภกิษสุงฆท์ีเ่ปน็สว่นแกนของสังคมสงฆ ์พระพทุธเจ้าไดบ้ญัญตัวิางสำาเรจ็รปูไวแ้ล้ว 

สว่นวนิยัแบบพทุธชนดิขยายเตม็รปูสำาหรบัสงัคมรอบนอก เปน็เรือ่งท่ีพงึนำาเอาเจตนารมณข์องวนิยันัน้มาบญัญตัิ

วางไว้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ตามยุคสมัย วินัยมีความสำาคัญต่อการจัดระเบียบสังคมไม่ว่า

จะเป็นสงัคมของคฤหสัถห์รอืสงัคมสงฆ ์โดยเฉพาะสังคมสงฆน์ัน้ถอืวา่เปน็สังคมตวัอยา่งทีน่ำาเอาหลักของวนิยัมา

ใชอ้ยา่งไดผ้ลทำาใหม้องเหน็วา่กฎ ระเบยีบ กติกาเปน็เครือ่งมอืสนบัสนนุการดำาเนนิไปสูจ่ดุมุง่หมายสงูสดุสำาหรับ

ชีวิตได้ วินัยจะแยกสังคมออกเป็น ๒ แบบคือ สังคมอนาคาริยวินัย และสังคมอาคาริยวินัย 

  สำาหรับอนาคาริยวินัย กล่าวคือวินัยของนักบวช มุ่งไปที่ตัวสิกขาบททั้งที่มาในพระปาติโมกข์และที่

ไม่ได้มาในพระปาติโมกข์ ส่วน อาคาริยวินัย คือวินัยของผู้ครองเรือนเป็นโครงสร้างของสังคมคฤหัสถ์ซึ่งไม่เข้ม

งวดเหมือนกับสังคมสงฆ์แต่ก็มีสิ่งท่ีเป็นแกนหลักอย่าง เช่นอาจยึดเอาศีล ๕ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแกน

หลักก็ได้ ๒๖๑ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหลักธรรมคำาสอนที่ได้สะท้อนถึงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ควรประพฤติไว้ให้

แก่พุทธบริษัทของพระองค์ อันเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามสมควรแก่ภาวะของบุคคลอีกด้วย ความ

๒๕๗ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๗. “วินัย” (Vinaya: discipline; the monastic regulations)
๒๕๘ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๔๙-๔๕๐. หน้า ๕๙.
๒๕๙ 

มงฺคล. (บาลี) ๑/๑๔๗/๑๙๖. “วินโย นาม อนาคาริยาคาริยวเสน ทุวิโธ ฯ ตตฺถอนาคาริยวินโย สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานำ อนาปชฺชนำ ฯ โส อสงฺกิเลสาปชฺชเนน
 อาจารคุณววตฺถาปเนน จ สุสิกฺขิโต อุภยโลกหิตสุขาวหนโต มงฺคลำ ฯ เอตฺถ จ อนาคาริยวินโย สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานำ อนาปชฺชนนฺติ อุกฺกฏฺฐปริจฺเฉทวเสน 
 วุตฺตำ ฯ ตสฺมา สตฺตสุปิ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ โย โย เยน อชฺฌาปนฺโน โหติ โส โส เตน วุฏฺฐานเทสนาหิ ปฏิกาตพฺโพเยว ฯ”
๒๖๐ มงฺคล. (บาลี) ๑/๑๙๙/๒๐๐. “อาคาริยวินโย นาม ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณำ ฯ โส ตตฺถ อสงฺกิเลสาปชฺชเนน อาจารคุณววตฺถาปเนน จ สุสิกฺขิโต 
 อุภยโลกหิตสุขาวหน โต มงฺคลำ ฯ”
๒๖๑ เร่ืองเดียวกัน.
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มีวินัยแม้ไม่ใช่หลักธรรมที่ถือว่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหลักธรรมอันเป็นมงคล

สูงสุดอย่างหนึ่ง พระพุทธพจน์ว่า “วินัยที่ศึกษาดีแล้วนี้เป็นมงคลอันสูงสุด” เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีวินัย 

มรีะเบยีบกฎเกณฑ ์สำาหรับควบคมุความประพฤตทิางกายวาจา ใหเ้รยีบรอ้ยดงีามของหมูค่ณะในการอยูร่ว่มกนั 

วินัยจึงช่วยให้คนห่างจากความชั่วร้ายทั้งหลาย แต่ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างทำาตามใจตน ก็จะทำาให้ไม่มี

ความสงบสุข การงานก็จะเสียผล เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมศรัทธามากขึ้น เพราะสภาพความประพฤติผิดพระ

ธรรมวินัยของพระสงฆ์นั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อันเป็นตัวชี้วัดความ

รุ่งเรืองและความเสื่อมถอยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเก่ียวกับมารยาทต่างๆ เช่น การฉันภัตตาหารไว้ เพื่อให้

พระภิกษุสงฆ์ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมและแบบแผนอันเดียวกัน เพื่อยังศรัทธาของผู้ศรัทธาอยู่ให้เจริญยิ่งๆ 

ขึ้น และปลูกศรัทธาของผู้ยังไม่ศรัทธาให้งอกงามขึ้นซึ่งสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับมารยาทการรับประทาน

อาหารในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติเกี่ยวกับ “อภิสมาจาริกสิกข” ๒๖๒ อันหมายถึงพระ

บัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องมรรยาทที่ดีงามที่พึงกระทำา ถ้าไม่ทำาต้องอาบัติ

ทุกฏ เช่นการปฏิบัติตามข้อวัตรต่างๆ มีอุปัชฌายวัตร ๒๖๓ อาจริยวัตร ๒๖๔ อาวาสิกวัตร อาคันตุกวัตร คมิกวัตร 

และวัตรในการบิณฑบาตร เป็นต้น

 อีกนัยหนึ่งอภิสมาจาริกสิกขา ที่ว่าด้วยหลักเกี่ยวกับมารยาทในการปรับตัวเพื่อความเรียบร้อยดีงาม

ตามหลกัพระธรรมวนิยั ตลอดถงึบคุลกิภาพอนัดงีามเรยีบร้อยในการเขา้สมาคม เรยีกวา่ “เสขยิวตัร” ๒๖๕ หมาย

ถงึวตัรทีภิ่กษุจะตอ้งศกึษาธรรมเนยีมเกีย่วกับมารยาททีภิ่กษพุงึสำาเหนยีก หรือพงึฝึกฝนปฏิบตั ิเปน็พทุธบญัญตัทิี่

ไดเ้ตอืนสตใิหภ้กิษสุงฆพ์งึสำารวมกาย วาจา ใจ เมือ่เขา้ไปอยูใ่นทีช่มุชนหรอืในละแวกบา้นของผูอ้ืน่ เพือ่ยงัใหเ้กดิ

ความเลือ่มใสของบคุคลในชมุชนนัน้ๆ จะไดม้คีวามศรทัธาในพระพทุธศาสนา อนึง่ เสขยิวตัรธรรม เปน็สว่นหนึง่

ของวนัิยบญัญตัขิองภกิษกุลา่วคอืวตัรทีภิ่กษจุะตอ้งศกึษาถอืเปน็ธรรมเนยีมสำาหรบัฝกึฝนกริยิามารยาทของภกิษ ุ

ใหด้เูรยีบร้อยงดงาม สมกบัภาวะของสมณะ ยงัความเลือ่มใสใหเ้กดิแก่ผูพ้บเหน็ ไม่เปน็ชือ่ของอาบตั ิแตป่รบัอาบตัิ

ทุกกฎ แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามในทุกๆ สิกขาบท เว้นแต่ไม่ได้ตั้งใจ เผลอ ไม่รู้ตัวและอาพาธหนัก ไม่อาจทำากิจวัตรได้ 

มีทั้งหมด ๗๕ สิกขาบท นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆ ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาไว้เกี่ยวกับการควบคุมกาย 

วาจา และใจ ให้เรียบร้อยอันว่าด้วยเรื่องมารยาทหรือสมบัติผู้ดี เช่น หมวดว่าด้วย “อินทรียสังวร” ความสำารวม

อินทรีย์ คือมีสติสำารวมใจเป็นไป ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ อันเป็นอายตนะภายใน 

อันเป็นที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ แดนต่อความรู้ฝ่ายภายใน (internal sense-fields) บาลีเรียก อัชฌัตติกายตนะ 

ทั้ง ๖ นี้ เรียกอีกอย่างว่า อินทรีย์ ๖ เพราะเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนแต่ละอย่าง เช่นตาเป็นใหญ่ในทางเห็นรูป หู

เป็นใหญ่ในทางฟังเสียง จมูกเป็นใหญ่ในการทราบกลิ่น ลิ้นเป็นใหญ่ในการทราบรส กายเป็นใหญ่ในทางถูกต้อง

สิ่งถูกต้อง มโนคือใจเป็นใหญ่ในทางคิดหรือรู้เรื่องราวทั้งหลาย ความมีสติคอยสำารวมในขณะที่เห็นอะไร ได้ยิน

อะไร ได้ทราบอะไร ได้คิดได้นึกอะไร ไม่ให้สิ่งเหล่าน้ันก่อกิเลสให้ไหลเข้ามาท่วมใจเรียกว่าอินทรียสังวร ความ

สำารวมอินทรีย์ ที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติ และก็ได้ตรัสว่าเมื่อมีอินทรียสังวร ก็จะเป็นเหตุให้มีสุจริตทั้งสาม คือความ

ประพฤติดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ

๒๖๒ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๘๔/๑๒๘. อภิมาจาริกาสิกขา คือหลักการศึกษาเก่ียวกับข้อวัตรปฏิบัติ ท่ีแสดงไว้ในหมวดขันธกวัตร อ้างถึงใน วิ.อ. (บาลี) ๓/๘๔/๔๙.
๒๖๓ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๔-๖๖/๗๙-๘๗.
๒๖๔ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๔-๗๘/๑๐๒-๑๑๒.
๒๖๕ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๗๕-๖๕๔/๖๔๙-๗๓๕.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ในยุคสมัยต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทย สังคมไทยก็ได้รับอิทธิพลเก่ียวกับคำา

สอนในทางพระพุทธศาสนามาหลายยุคหลายสมัยจนกระท้ังถึงปัจจุบัน ได้มีนักปราชญ์ไทยท่านหน่ึงคือ เจ้าพระยา

พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ขณะมี

บรรดาศักด์ิเป็น พระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ ได้เรียบเรียงเป็นหนังสือช่ือ “สมบัติของผู้ดี” เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๕๕ แต่เรียก

กันโดยท่ัวไปว่าหนังสือ “สมบัติผู้ดี” ๒๖๖ หนังสือ สมบัติของผู้ดี แบ่งเน้ือหาออกเป็น ๑๐ บท แต่ละบทกล่าวถึง

หลักปฏิบัติแต่ละประการโดยแยกย่อยเป็น กายจริยา วจีจริยา และ มโนจริยา เน้ือหาของสมบัติของผู้ดี ประกอบ

ด้วย ๑) ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย ๒) ผู้ดีย่อมไม่ทำาอุจาดลามก ๓) ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ ๔) ผู้ดีย่อมมีกริยาเป็น

ท่ีรัก ๕) ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า ๖) ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี ๗) ผู้ดีเป็นผู้ใจดี ๘) ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว ๙) ผู้ดี

ย่อมรักษาความสุจริตซ่ือตรง ๑๐) ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติช่ัว ซ่ึงในแต่ละบทจะมีการขยายความ ท่ีพยายามสอนว่าจะ

ต้องปรับพฤติกรรมใน ๓ มิติ คือกายจริยา (ปรับร่างกาย) วจีจริยา (ปรับการพูด) และมโนจริยา (ปรับความคิด) 

  จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าที่มาของสมบัติผู้ดี หรือบ่อเกิดของมารยาทไทยดังกล่าวนั้น 

มีต้นกำาเนิดจริงๆ มาจากพระวินัยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาเกิดใหม่เกิดภายหลังศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเชน และลัทธิปรัชญาอื่นๆ หลายสำานัก และขยายไป

อย่างรวดเร็วกว้างขวางมาก ซึ่งศาสนาที่เกิดขึ้นก่อนรู้สึกเสียผลประโยชน์ เพราะชาวบ้านหันมาศรัทธาพระพุทธ

ศาสนา จงึได้มกีระบวนการโจมตพีระพทุธศาสนา โจมตพีระภกิษแุละมกีารใส่รา้ยอยา่งมากมาย เพือ่ลดความเช่ือ

ถอืไมใ่ห้พระพทุธศาสนาเตบิโตขยายตวัในวงกวา้งออกไป แตว่า่พระพทุธศาสนาของพระสัมมาสัมพทุธเจา้นัน่เป็น

ของจริง ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริงของโลกและชีวิต ดังคำากล่าวที่ว่า ทองแท้ไม่กลัวไฟ พระพุทธศาสนาก็

ยังคงขยายกว้างออกไป แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าพระภิกษุท่ีมาบวชในพระพุทธศาสนา

แล้วออกไปเผยแผ่ธรรมในที่ต่างๆ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เคล่ือนที่ได้ของพระพุทธศาสนา ดังน้ัน การประพฤติ

ปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องจะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้พบเห็นมีความสำาคัญมาก พระพุทธองค์จึงสอนมารยาท ที่เรียก

ว่า อภิสมาจาร บ้าง พระวินัย บ้าง ข้อวัตรปฏิบัติ บ้าง เสขิยวัตรธรรม บ้าง เพื่อให้บรรพชิตในพระพุทธศาสนาได้

ประพฤตปิฏบิตัติาม ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กิดความเรยีบรอ้ยดงีามเกีย่วกบัมารยาท ในเรือ่งเกีย่วกับการเดนิ การนัง่ การ

นอน การพูด การขบฉัน การติดต่อสื่อสาร การเข้าสมาคม การแสดงความเคารพต่อกัน การดูแลรักษาพยาบาล 

ตลอดถึงมารยาทในการต้อนรับภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะ อีกทั้งการอยู่ร่วมกันในหมู่พระภิกษุจากทุกชั้นวรรณะ คำา

สอนในพระพุทธศาสนามีเรื่องเหล่านี้ปรากฏเพื่อเชื่อมประสานให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมสงฆ์

  ส่วนมารยาทไทยหรือสมบัติผู้ดี ที่ชาวไทยได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติกันนั้น ได้ประยุกต์หลักพระ

วินัย อภิสมาจาร และหลักเสขิยวัตรของพระสงฆ์มาบัญญัติเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติในเรื่องมารยาท

อนัเปน็สมบตัผิูด้ขีองชาวไทย มารยาทหรอืสมบตัผิูด้นีีเ้หมาะกบัทกุชนชัน้โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัวิา่เป็นศาสนาใด ใน

เรื่องนี้คนไทยส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับทั่วไปในต่างประเทศว่า เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนมีมารยาท เป็น

คนมสีมัมาคารวะในการเขา้สูส่มาคมตา่งๆ นอกจากนีย้งัพบวา่การเจรญิสตปิฏัฐานกย็งัชว่ยใหก้ารปฏบิตัตินอยูใ่น

อาการสำารวม ไม่แสดงอาการอันเป็นที่ไม่พอใจแก่ผู้ที่พบเห็น หรือไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นให้เป็นที่เดือดร้อน

กาย วาจา และใจ ดังนั้น การเจริญสติในชีวิตประจำาวัน จึงจำาเป็นอย่างมากในการรักษาตนให้เป็นผู้ที่มีมารยาท

ทางกาย มารยาททางวาจา และมารยาททางใจที่ดีได้ ๒๖๗

๒๖๖ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, สมบัติของผู้ดี, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๔๙๘), ภาคที่ ๑-๑๐.
๒๖๗ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๒-๒๒๓.
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 ประเทศไทยในฐานะทีม่พีระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาประจำาชาต ิเปน็สถาบนัหลกัอนัสำาคญัยิง่ตอ่การ

ดำารงคงอยู่ของประชาชาติไทย พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจและสร้างสำานึกทาง ศีล

ธรรม โดยมวีดัและพระสงฆเ์ปน็กลไกสำาคญัในการอบรมส่ังสอนใหป้ระชาชนเปน็ผู้ทีป่ระพฤตดิ ีมศีีลธรรมจรรยา

มารยาท และยดึถอืเปน็แนวปฏบิติัในการดำาเนนิชวีติในการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสุิข และชว่ยลดการกระทบกระทัง่ 

และการขดัแยง้ในสงัคม กริยิามารยาททีค่นไทยปฏบิตักินัทกุวนันี ้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้บญัญตัหิมวดเสขิยวตัร

ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก และหลักธรรมคำาสอนที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก 

  มารยาทไทยเปน็ระเบยีบแบบแผนการประพฤตทิีด่งีามอนัแสดงถึงพฤตกิรรมทีส่ภุาพเรยีบรอ้ยละมนุ

ละไมทัง้ทางกาย วาจาโดยมใีจเปน็ตวักำาหนดพฤตกิรรมให้แสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม เปน็องคป์ระกอบยอ่ยของ

วฒันธรรมซึง่เปน็เอกลกัษณะประจำาชาตทิีส่มควรจะถ่ายทอดสบืตอ่ไป มารยาทไทยเปน็กริยิามารยาทที ่คนไทย

ได้สร้างสรรค์ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของคนไทยและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ดังนั้น กิริยามารยาทใน

แตล่ะทา่แต่ละแบบต่างๆ งดงามและถกูตอ้งตามหลกัของกายวภิาคและมคีวามทันสมัยอยูต่ลอดกาลปจัจบุนั เด็ก

และเยาวชนของไทย กำาลังถูกครอบงำาด้วยวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียต่อสังคมและวัฒนธรรม

ไทย เพราะเมื่อการดำาเนินชีวิตเปลี่ยนไป พฤติกรรมของผู้อาศัยอยู่ในสังคมย่อมต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่

พฤติกรรมหลายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำาให้เกิดความเบี่ยงเบนในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่ม

เด็กและเยาวชน ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการพิจารณาที่จะรับสิ่งที่ถูกต้อง หรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะกิริยาวาจาที่คนไทยเห็นว่าเรียบร้อย ถูกลักษณะนิสัยของคน

ไทยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยทั้งกายวาจา เป็นการควบคุมกายวาจาให้อยู่ในกรอบที่สังคม

ยอมรับและต้องการ ดังคำากล่าวของชาวไทยแต่โบราณที่ว่า “สำาเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” ซึ่งเป็นสิ่งที่บอก

ความหมายของมารยาทได้เป็นอย่างดี สิ่งดีๆ เหล่าน้ัน กำาลังเลือนหายไปจากสังคมไทย จากความเป็นมาและ

ความสำาคญัดงักลา่วข้างตน้จงึเปน็แรงจงูใจทีส่ำาคัญ ทำาใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาและวจัิยแนวคดิเกีย่วกบัพระวนิยัและ

หลกัพทุธธรรมในฐานะทีเ่ปน็บาทฐานของมารยาทไทย เพ่ือการนำาไปใช้ประโยชนท์างวชิาการและเปน็ประโยชน์

กับสังคมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 งานวิจยัเรือ่ง ‘การศกึษาวเิคราะหพ์ระธรรมวนิยัในฐานะเปน็ฐานของมารยาทไทย’ นีม้วีตัถปุระสงค ์

๓ ประการ คือ 

  ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมารยาทไทยในทรรศนะสังคมไทย 

  ๒. เพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในฐานะเป็นฐานของมารยาทไทย 

  ๓. เพื่อวิเคราะห์มารยาทไทยในฐานะเป็นฐานของการประพฤติและปฏิบัติธรรม 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลช้ันปฐม

ภูมิ (Primary data) และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งมีขั้นตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑) ศึกษา

คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารขัน้ปฐมภูม ิได้แก ่พระไตรปฎิก ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ทัง้ภาคภาษา

บาลี และภาษาไทย ๒) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส 
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วิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตำาราเรื่องมารยาทไทย หนังสือ

สมบัติของผู้ดี สื่ออินเตอร์เน็ต และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มแบบมี

โครงสร้าง (Standardized or Structured Interview) เป็นวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็น ด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตาม

คุณสมบัติที่ผู้วิจัยกำาหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปล่ียน

ทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเดน็ตา่งๆ โดยมจีดุมุง่หมายเฉพาะเจาะจง เพือ่ทีจ่ะหาขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงประเดน็

สำาหรับตอบคำาถามการวจิยัเรือ่งใดเรือ่หนึง่โดยเฉพาะ ซึง่ผู้สัมภาษณจ์ะใชแ้บบสัมภาษณท์ีส่รา้งขึน้ไวแ้ล้วเปน็แบบ

ในการถามกบัผูใ้ห้สมัภาษณก์ลา่วคอืผูส้มัภาษณ ์จะใชค้ำาถามแบบสมัภาษณก์บัผูใ้หส้มัภาษณเ์หมือนกนัหมดทกุ

คน แล้วนำาไปมอบแก่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งสองเรื่องเป็นอย่างดี กล่าวคือทั้งในเรื่องมารยาท

ไทยและสมบัติผู้ดี และหลักพระวินัย หลักพุทธธรรมในฐานะที่เป็นบาทฐานของมารยาทไทย และ ๔) ประมวล

ข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ตามขอบเขตของการวิจัย แล้วนำาเสนอผลการวิจัย ด้วยวิธีนำาเสนอผลการวิจัย

โดยวิธีเชิงพรรณนา

๔. สรุปผลการวิจัย 
  พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ที่เรียกว่าเป็นพุทธอาณา คือข้อ

บังคับนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมกิริยามารยาทที่แสดงออกทางด้านกายกรรมและวจีกรรม เรียกว่า กาย

สังวร และ วจีสังวร จนทำาให้เกิดความสง่างามของบุคลิกภาพแก่ผู้ที่พบเห็น เช่น อุปติสสมานพ (พระสารีบุตร) 

ที่ได้พบเห็นบุคลิกภาพที่งดงามในการสำารวมด้วยการเดินบิณฑบาตด้วยการสำารวมอินทรีย์ จึงเกิดความเลื่อมใส 

และขออปุสมบทในพระพทุธศาสนา สว่นหลกัธรรมท่ีสนบัสนนุใหเ้กดิกริยิามารยาทอนังดงามมปีรากฏในทีห่ลาย

แห่ง เช่น หลักคารวตา หลักอปจายนธรรม หลัก หลักวุฑฒาปจายนธรรม และอินทรีย์สังวร เป็นต้น หลักธรรม

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฐานให้เกิดมารยาทไทยที่งดงามทั้งสิ้น จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง คือแนวคิดเกี่ยวกับมารยาทไทยในทรรศนะสังคมไทย พบว่า 

คำาวา่มารยาทคอืกริยิาวาจาทีส่ภุาพเรียบร้อยท่ีบคุคลพงึปฏิบตัใินสังคม โดยมรีะเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตาม

กาลเทศะ มารยาท ได้แก่ “กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ” ๒๖๘ มารยาทไทย หมายถึง “กิริยา

วาจาที่คนไทยเห็นว่าเรียบร้อย ถูกลักษณะนิสัย ของคนไทยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความสงบเสงี่ยมทั้งกาย วาจา 

เป็นการควบคุมกาย วาจาให้อยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับและต้องการ” ๒๖๙ 

  สว่น มารยาทชาวพทุธ คอืสิง่ทีช่าวพทุธควรปฏบิตัติอ่กันดว้ยมารยาททีด่งีามถกูตอ้งทัง้ทางกายวาจา

และใจ ได้บอกวิธีการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์การถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม พิธีกรรมกับชาวพุทธ การใส่

บาตร การกรวดนำ้า อนุโมทนา และการแผ่เมตตา เป็นต้น การทำาบุญใส่ บาตรพระสงฆ์นั้น นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่

จะดำารงพระพุทธศาสนาไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้างบารมีให้มากขึ้นเฉพาะตนอีกด้วย อย่างไรก็ดี การทำาบุญ

ตักบาตรนั้นจะต้องให้ถูกวิธีด้วย มิฉะนั้นจะกลับเป็นการทำาลายพระพุทธศาสนาเสียเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า 

สมณะจะต้องเป็นผู้ไม่โลภ ไม่สะสม ๒๗๐ 

๒๖๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๘๓๕.
๒๖๙ สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์, มารยาทในสังคมไทย, มารยาทและการเข้าสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อ แกรมมี่, ๒๕๓๘), หน้า ๒๗. 
๒๗๐ สมทรง ปุญญฤทธิ์, มารยาทชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๙.
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  นอกจากนี้บรรพบุรุษไทย ยังได้กล่าวถึงมารยาทการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยไว้ในรูปแบบบท

รอ้ยกรอง ซึง่มอียูม่ากมาย จงึนบัวา่มารยาทไทยเปน็วฒันธรรมแขนงหนึง่ เกีย่วกับธรรมเนยีมประเพณ ีแมผู้้ใดไม่

กระทำากม็ไิดผ้ดิกฎหมาย ไมผ่ดิศลีธรรม แตจ่ะไดร้บัการตำาหนจิากสงัคมระดบัของผู้ทีม่กีารศกึษา มวีนิยั มรีะเบยีบ

แบบแผน และมีพิธีกรรมไว้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนได้รับการยอมรับเป็นเนติธรรมคือ ธรรมเนียมประเพณี เป็น

คติธรรม คือแบบแผนการดำาเนินชีวิต เป็นวัตถุธรรมคือรูปแบบการแต่งกาย เป็นสหธรรมคือ มีมนุษย์สัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นๆ เป็นคุณธรรม คือครอบคลุมความดีงามทั้งกิริยา วาจา ใจ จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่ามารยาท

คอืการประพฤต ิปฏบิตัตินทัง้ทางกาย วาจา ใจทีถ่กูตอ้งงดงามเหมาะสมกบักาลเทศะของสังคมหนึง่ๆ และสมาชิก

ของสังคมนั้นยอมรับและถือปฏิบัติ

 ผลการวจิยัตามวตัถปุระสงคข์อ้ทีส่อง คอืหลกัพระธรรมวนิยัในฐานะเปน็ฐานของมารยาทไทย พบวา่

ด้านหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นฐานคือเป็นการศึกษาวิชามารยาทและการสมาคม ก็เสมือน

ได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาไปด้วย ทั้งผู้ที่มีหลักธรรมประจำาใจอยู่แล้วก็ง่ายที่จะประพฤติปฏิบัติตนตาม

มารยาทที่ได้เรียน ศาสนาและมารยาทจึงมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

  ความอดทน อดทนตอ่กริยิาวาจาและสิง่แวดลอ้ม อดทนตอ่แรงกดดนัไมล่แุก่โทสะและโตต้อบรนุแรง 

สามารถควบคุมอารมณ์ทำาให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

  ความเคารพและความอ่อนน้อม ซึ่งผู้น้อยจะต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีอาวุโส ทำาให้เป็น

ที่รักของสังคมนั้นๆ

  ความมีวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น รู้จักการจัดลำาดับก่อนหลัง การเคารพกฎเกณฑ์ การตรงต่อ

เวลาทำาให้สังคมมีแบบแผนเป็นระเบียบเรียบร้อย

  มวีาจาสภุาษติ คอืวาจาทีก่ลัน่กรองแลว้เปน็คำาจรงิ คำาสภุาพ พดูแลว้กอ่ประโยชนเ์หมาะสมกบับคุคล 

ถูกกาลเทศะ วาจาดีจึงทำาให้มีคนรักใคร่ มีมิตรสหายมากมายเจ้านายชื่นชอบ ๒๗๑

  สงัคหวตัถ ุ๔ การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบสุข คอื การให ้การพดูจาไพเราะ การชว่ยเหลอืเอือ้เฟือ้

เผื่อแผ่ และการวางตนเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย สังคหวัตถุ ๔ ทำาให้สังคมมีสัมพันธภาพเหนียวแน่น ไม่มี

ความแตกแยกจึงผูกไมตรีกันได้ยาวนาน ๒๗๒

  ละอคติ ๔ คือละความลำาเอียง ไม่ว่าจะเป็นลำาเอียงเพราะรัก เพราะโกรธเกลียด เพราะกลัว หรือ

เพราะโง่เขลา ก็ทำาให้ขาดความเป็นธรรมในสังคม ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ลำาเอียง จึงอยู่ในแวดวงหน้าที่การงานและ

วงสังคมอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพนับถือและรักใคร่ของบุคคลทั่วไป ๒๗๓

  หลักสมชีวิธรรม คือหลักธรรมของคู่ชีวิต ธรรมที่จะทำาให้คู่สมรสชีวิตสมหรือสมำ่าเสมอกลมกลืนกัน 

อยู่ครองกันยืดยาวคือมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน และมีปัญญาเสมอกัน ๒๗๔

  หลักสัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทำาให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี ๒๗๕

  หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นฐานส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ พบว่าผู้ที่มีความรู้และฝึกฝน

๒๗๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๙/๗.
๒๗๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑.
๒๗๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙.
๒๗๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓-๙๔.
๒๗๕ ดูรายละเอียดใน ตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๒๙๖-๒๙๘.
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ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามธรรมเนียมประเพณี จะทำาให้เกิดความเชื่อมั่น มีผลต่อบุคลิกภาพของตนและ

เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ท่ีพบเห็นสมดังคำากล่าวท่ีว่า “เป็นผู้ดี งามท่วงทีกิริยา วาจาไพเราะ” หลักประมาณ หรือ

ปมาณิก คือบุคคลที่ถือประมาณต่างๆ กัน คนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบัติต่างๆ กัน เป็นเครื่องวัดในการที่จะเกิด

ความเชื่อความเลื่อมใส ๑) รูปประมาณ ผู้ถือประมาณในรูป บุคคลที่มองเห็นรูปร่างสวยงาม ทรวดทรงดี อวัยวะ

สมส่วน ท่าทางสง่า สมบูรณ์พร้อม จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ ๒) โฆษประมาณ คือผู้ถือประมาณใน

เสียง บุคคลที่ได้ยินได้ฟังเสียงสรรเสริญ เกียรติคุณหรือเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ 

๓) ลูขประมาณ หรือ ลูขัปปมาณิกา คือผู้ถือประมาณในความครำ่าหรือเศร้าหมอง บุคคลที่มองเห็นสิ่งของเครื่อง

ใช้ความเป็นอยู่ที่เศร้าหมองเช่น จีวรครำ่าๆ เป็นต้น หรือมองเห็นการกระทำาครำ่าเครียดเป็นทุกรกิริยา ประพฤติ

เคร่งครัดเข้มงวดขูดเกลาตน จึงชอบใจ เลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ และ ๔) ธรรมประมาณ คือผู้ถือประมาณใน

ธรรม บุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญาเห็นสารธรรม หรือ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึง

ชอบใจเลื่อมใส น้อมใจที่จะเชื่อถือ ๒๗๖

  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่สาม คือมารยาทไทยในฐานะเป็นฐานของการประพฤติและปฏิบัติ

ธรรม พบวา่ ในพระวนิยัปฎิก หมวดเสขยิวตัร ๒๗๗ มขีอ้บญัญติัเกีย่วกบัมารยาทท่ีภิกษสุงฆต์อ้งศกึษา ทัง้มารยาท

ทางกาย และมารยาททางวาจา ไดแ้ก ่การยนื การเดนิ การนัง่ การพดู การรบัประทานอาหาร ซ่ึงในขอ้บญัญตัไิด้

กลา่วถงึการเขา้ไปอยูใ่นทีช่มุชนควรสำารวมตน ไม่แสดงกริยิาอาการทีท่ำาใหเ้ป็นท่ีเดือดรอ้นตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ เพือ่

มิให้ผู้ที่พบเห็นตำาหนิติเตียนหรือขาดการเลื่อมใสศรัทธาได้ และในพระสุตตันตปิฎก เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้า

ตรัสสอนแก่พุทธสาวก พุทธสาวิกาที่มีบุคลิกภาพสง่างามด้วยการเดิน การวางท่า อิริยาบถ กิริยามารบาท เป็นที่

ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็น เช่น พระอัสสชิเถระ เป็นต้น ๒๗๘ ที่ได้สาวกเพราะเกิดจากบุคลิกภาพที่สง่างาม โดย

อปุตสิสมานพเดนิทางไปพบระหวา่งทางเหน็แลว้เกดิเลือ่มใสศรทัธาจงึขอเปน็ศษิยแ์ละศกึษาเรยีนรูห้ลกัธรรมใน

สำานกั และเรือ่งราวของผูท้ีน่บัถอืเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาปฏบิตัตินให้ถกูตอ้ง ถกูกาละ เทศะ โดยประมวลเปน็

เรือ่งเลา่ เนือ้ความภาษติและชาดกตา่งๆ ไวใ้นพระสตูร เชน่ขอ้ความทีป่รากฏในสตุตนัตปฎิก เถรคาถาทีว่า่ “คน

พึงทำาอะไรโดยลำาดับ ประพฤติวัตรอย่างไร ประพฤติมารยาทอย่างไร จึงจะช่ือว่าพึงทำากิจของตนและไม่เบียด

เบียนใครๆ และไม่เป็นประโยชน์ สำาหรับมวลมนุษย์อินทรีย์ที่ไม่ได้ระวังรักษาย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ ส่วน

อนิทรยีท์ีร่ะวงัรกัษาแล้วยอ่มเปน็ไปเพือ่ประโยชน ์คนทีร่ะวงัรกัษาและคุม้ครองอนิทรยีเ์ทา่นัน้ชือ่วา่เปน็ผูท้ำากจิ

ของตน และ ไม่พึงเบียดเบียนใครๆ ถ้าผู้ใดไม่ห้ามจักขุนทรีย์ ที่เป็นไปในรูปทั้งหลาย มักไม่เห็นโทษนั้นย่อมพ้น

จากทุกข์ไม่ได้เลย อนึ่ง ผู้ใดไม่ห้ามโสตินทรีย์ที่เป็นไปในเสียงทั้งหลายมักไม่เห็นโทษ ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้

เลย” ดงันีเ้ปน็ตน้ ๒๗๙ เพือ่ช้ีใหเ้หน็ถงึคณุโทษของการปฏบิตัตินไมถู่กตอ้งท้ังมารยาททางกาย มารยาททางวาจา 

และมารยาททางใจ โดยเฉพาะมารยาททางใจนัน้ถือเปน็สิง่สำาคญัทีเ่ปน็บอ่เกดิมารยาททางกาย และมารยาททาง

วาจาที่ปรากฏให้เห็นออกมาแก่สายตาของผู้อื่น ทำาให้ผู้ที่นับถือขาดการเลื่อมใสและศรัทธาได้ 

๒๗๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๖๕/๑๐๘-๑๐๙. (รูปสูตรที่ ๕) 
๒๗๗ วิ.ป. (ไทย) ๘/๑๕๐-๑๕๖/๙๙-๑๒๑.
๒๗๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๙๒/๑๕๖.
๒๗๙ ขุ.เถร. (ไทย) ๗๒๗-๗๓๑/๔๖๓.
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๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 

    ๑. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ควรมีการจัดทำาโครงการศึกษาอบรมและบูรณาการ

หลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับมารยาทไทยร่วมกัน ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนให้ทั่ว

ถึงทุกภูมิภาค

    ๒. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ควรมีการจัดทำาแผนงานให้ครอบคลุมและชัดเจนเกี่ยว

กับการพัฒนาหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับมารยาทไทยและสมบัติผู้ดี โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 

และกำาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

    ๓. หนว่ยงานภาครฐั ควรมกีารจดัทำาหลกัสตูรคูม่อืการเรยีนการสอนเรือ่งมารยาทไทย และสมบตัิ

ผู้ดี บรรจุให้เป็นรายวิชาบังคับศึกษาในระดับประถมและมัธยม เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย

    ๔. มหาเถรสมาคม ควรมีนโยบายในการจัดทำาศูนย์การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำาสั่งสอนในทาง

พระพทุธศาสนาทีเ่กีย่วกบัมารยาทไทย ใหเ้ปน็ศนูยศ์กึษามารยาทไทยภายในวดัใหค้รอบคุลมทกุพืน้ทีท่ัง้วดัภายใน

ประเทศและนอกประเทศ 

 ๔.๒ ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

    ๑. ควรศึกษาเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ที่มีผลกระทบต่อมารยาทไทย

    ๒. ควรศึกษาเรื่องหลักธรรมวินัยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเชิงพุทธในอาเซียน 

    ๓. ควรศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยในฐานะเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

    ๔. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกเทศกาลในมิติวัฒนธรรมไทย

  ๕. ควรศกึษาเรือ่งหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธกั์บมารยาทไทยและสมบัตผิูด้ี

ในเชิงเปรียบเทียบโดยแยกเป็นหมวดๆ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

   ๖. ควรศกึษาเรือ่งพฒันาการและผลกระทบท่ีมตีอ่มารยาทในกระแสโลกและประชาคมอาเซยีน 
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ระดับจริยธรรมทางการบริหารงานของผู้นำาชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ 

อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

THE ETHICS LEVEL OF COMMUNITY LEADERS IN THE NON CHAROEN 

SUB-DISTRICT MUNICIPALITY BANKRUAT DISTRICT BURIRUM PROVINCE

สากล พรหมสถิต คมขำา สินธุรัตน์ ธนพัฒน์ จงมีสุข รชต อุบลเลิศ และภัทรพล ทศมาศ*

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคข์องการวจิยัเพือ่ ๑) ศกึษาระดบัจรยิธรรมทางบรหิารงานของผูน้ำาชมุชน 

๒) เปรยีบเทยีบจริยธรรมทางบรหิารงานของผูน้ำาชมุชนและ ๓) ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะในการนำาจรยิธรรม

มาใชใ้นการบรหิารงานของผูน้ำาชมุชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจรญิ อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์ด้านความ

ขยัน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความมีเมตตา

กรณุา ประชากร ไดแ้ก ่ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจรญิ อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรรีมัย ์จำานวน ๓,๔๙๑ 

คน สุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำานวณของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๓๖๗ คน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี ๓ ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า ๕ ระดับ และแบบคำาถามปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๒ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ไดแ้กค่า่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก ่คา่ท ี

(t-test) และค่าเอฟ (f-test) ด้วยวิธีทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

 ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๙ ปี มีการ

ศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน ๕,๐๐๐ 

บาท ซึ่งมีความคิดเห็นต่อระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีต่อระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชน จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่เีพศตา่งกนัมคีวามคดิเห็นตอ่ระดบัจรยิธรรมทางการบรหิารของผูน้ำาชมุชนไมแ่ตกตา่งกนั สว่นผู้

ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับจริยธรรมทางการบริหารของ

ผู้นำาชุมชน แตกต่างกัน

 สภาพปัญหา พบว่า ผู้นำาชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมทางการบริหาร ได้แก่ การเปิดโอกาสให้

มีการตรวจสอบการทำางาน การควบคุมอารมณ์ ความล่าช้าในการทำางาน และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

มากกว่าส่วนรวม สำาหรับข้อเสนอแนะนั้น ผู้นำาชุมชนควรมีความโปร่งใสในการทำางานสามารถตรวจสอบได้ 

* สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น มีความกระตือรือร้น มีการติดตามงาน

อย่างสมำ่าเสมอ และควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

คำาสำาคัญ : จริยธรรม, การบริหาร, ผู้นำา

ABSTRACT

 The purpose is to study and compare the level of ethics. As well as to study the 

problems and suggestions in applied ethics used in the management of community leaders 

in the Non Charoen Sub-district Municipality Bankruat district Buriram province. In six areas: 

Perseverance Creativity, discipline and responsibility. Integrity and compassion. The sample 

of this research is randomized by using Taro Yamane methods amount 367 people from the 

population is people in in the Non Charoen Sub-district Municipality Bankruat district Buriram 

province consisted of 3,491 people. The equipment used to collect data was three question-

naire form, Checklist form, A level of five rating scale form and Open-ended questions form 

which reliability was ๐.๘๒. The statistics used to analyze data include frequency, percentage, 

average and standard deviation (S.D.). The statistics used to test the hypothesis include t-test 

and f-test by One Way ANOVA methods. If the difference, Experiment with ways of Scheffe 

Methods.

 The research found that Most respondents were female, aged 36-49 years, with a 

degree in elementary education, farmers, and the average monthly income of not more than 

5,000 baht. The public opinion on the ethical management of community leaders in the Non 

Charoen Sub-district Municipality Bankruat district Buriram province was found in overall and in 

the very same. Compared to public opinion on the ethical management of community lead-

ers. By personal factors were found: Those who are sexually different opinions on the ethical 

management of community leaders is no different. Those age, education, career and income 

per month as well. Opinions on the ethical management of different community leaders.

 Problems found: Community leaders have a moral problem with the administration. 

In particular, the opportunity to monitor the work less. There are problems with emotional 

control. A delay in work and selfish private interests rather than public interests. There are 

suggestions include: community leaders should be transparent in operation can be monitored. 

Promotional activities for the community to love and more harmonious. Enthusiastic, are 

monitored regularly. And should behave as role models.

Keywords: Ethic, Administrator, Community Leaders
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บทนำา

 ในกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมขณะนี้มีผลให้ค่านิยมของคนในสังคม

เปลี่ยนแปลงไปในทางวัตถุนิยมมากขึ้น และส่งผลให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามมา

เป็นลำาดับ มนุษย์ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้มากขึ้น แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบกันโดยไม่คำานึง

ถึงความผิดชอบชั่วดีมีการเบียดเบียนซึ่งกัน และกันเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ ปัญหาการละเมิด

สทิธเิดก็และสตร ีปญัหาความประพฤตมิชิอบในวงราชการ นอกจากนัน้ยงัมวีฒันธรรมจากตา่งประเทศทีห่ลัง่ไหล

เขา้มามอีทิธพิลตอ่สงัคมไทยมากขึน้ ทำาให้คนไทยขาดคุณธรรมในการดำารงชีวติทีถ่กูตอ้ง คุณธรรมและจรยิธรรม

เปน็รากฐานสำาคญัแหง่ความเจรญิรุง่เรอืงความมัน่คงและความสงบสุขของปจัเจกชน สังคม และประเทศชาต ิรฐั

ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอันดับแรก เพื่อให้เป็นแกนกลางของการพัฒนาด้านอื่น ๆ  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง เพราะการพัฒนาที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแกนนำา

นั้นจะสูญเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอันมากทำาให้บุคคลลุ่มหลงในวัตถุและอบายมุขมากขึ้นกอบโกยเอาทรัพย์สิน

ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปในสังคมท่ีละเลยในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมประชาชนจะต้องพบกับ

ความทุกข์ยาก ขาดความเมตตาปรานี แล้งนำ้าใจในการดำาเนินชีวิตซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่จะพัฒนาประเทศ

ต้องเริ่มที่ “การพัฒนาคน” เพื่อให้คนมีปัญญามีความรู้มีคุณธรรมและมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตการจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลัก “ให้ความรู้คู่คุณธรรม”

 จริยธรรมเป็นหลักการที่มนุษย์ในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม

นั่นเอง ทุกสังคมจะมีการกำาหนดกฎเกณฑ์สำาหรับความประพฤติของสมาชิกสังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และปทัสถาน ทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติดี หรือความถูกต้องของการกระทำาต่าง ๆ ของ

บุคคล ข้อปฏิบัติ ข้อกำาหนดของจริยธรรมมีพื้นฐานที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อศาสนา ศีลธรรม 

คุณธรรม และแนวคิดปรัชญาที่มุ่งให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม โดยมีสิ่งเกี่ยวข้อง ๓ ประการ คือ ๑) 

ตัวของเราเอง ๒) ผู้อื่น และ ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น เมื่อได้ปฏิบัติตามก็จะได้รับการยกย่อง

สรรเสริญ และได้รับความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นรวมทั้งสังคมหรือองค์กร (สถาพร วิชัยรัมย์. ๒๕๕๙)

 ผู้นำา หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้นำาโดยตำาแหน่ง คือ ผู้ที่ใช้

อทิธพิลในการจงูใจใหผู้ใ้ตบั้งคบับญัชาปฏบิตัติามความตอ้งการขององคก์ารและบคุคลซึง่ไดร้บัการแตง่ต้ังขึน้หรอื

ไดร้บัการยกยอ่งขึน้เปน็หวัหนา้ผูต้ดัสนิใจ เพราะมคีวามสามารถในการปกครองบงัคับบญัชาผู้ใตบ้งัคับบญัชาหรอื

หมู่ชนไปในทางดีหรือชั่วก็ได้ (สุครีพ โพธิ์ชัย. ๒๕๕๒)

 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาจากกระแส

ค่านิยมทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทำาให้ผู้นำาชุมชนเกิดการเอารัดเอา

เปรียบกัน โดยไม่คำานึงถึงความผิดชอบชั่วดี ลุ่มหลงในอบายมุขและวัตถุมากขึ้น กอบโกยเอาทรัพย์สินไว้เป็น

ประโยชน์ส่วนตนไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เกิดปัญหาเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ ทำาให้ผู้นำาชุมชนขาดคุณธรรม

และจริยธรรมในการปกครอง ดังน้ันผู้นำาชุมชนจำาเป็นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพียงพอที่จะให้ประชาชน

เชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงาน เพื่อส่วนรวมอย่างแท้งจริง คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับ

๓๔๗
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จริยธรรมทางการบริหารงานของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง

ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนของผู้นำาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับจริยธรรมทางบริหารงานของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบระดับจริยธรรมทางบริหารงานของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ 

อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 ๓. เพือ่ศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะในการนำาจรยิธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้นำาชุมชนในเขต

เทศบาลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ความสำาคัญของการวิจัย
 ๑. ได้ทราบถึงระดับจริยธรรมทางการบริหารงานของผู้นำาชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ 

อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 ๒. ไดท้ราบถงึความแตกตา่งของการนำาจรยิธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้นำาชุมชน ในเขตเทศบาล

ตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 ๓. ได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการนำาจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้นำาชุมชน ใน

เขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 ๑. ขอบเขตเนื้อหา

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับจริยธรรมทางการบริหารงานของผู้นำาชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบล

โนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ขอบเขตด้านจริยธรรมทางการบริหาร ๖ ด้าน

 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ๒.๑. ประชากร ไดแ้ก ่ประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจรญิ อำาเภอบา้นกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน ๑๑ หมู่บ้าน มีจำานวนประชากรทั้งสิ้น ๔,๒๙๑ คน

  ๒.๒. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร

คำานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ความคาดเคลื่อน ± ๕% (วิเชียร เกตุ

สิงห์. ๒๕๓๔) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๓๖๗ คน แล้วทำาการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตาม

สัดส่วน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก

 ๓. ตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้

  ๓.๑. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  ๓.๒. ตัวแปรตาม ได้แก่ จริยธรรมสำาหรับผู้นำาพึงมี ประกอบด้วย ด้านความขยัน ด้านความคิด

สร้างสรรค์ ด้านวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความเมตตากรุณา

๓๔๘
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 ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับจริยธรรมทางการบริหาร

ของผู้นำาชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ๕ ระดับ

 ตอนที ่๓ เป็นแบบคำาถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

นอกเหนือจากทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้เกี่ยวกับระดับจรยิธรรมทางการบริหารของผู้นำาชมุชน ในเขตเทศบาลตำาบลโนน

เจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 คณะผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งถึงผู้นำาชุมชน แต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย เพื่อขอ

ความรว่มมอืและความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คณะผูว้จิยัไปเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองรวบรวมไดจ้ำานวน 

๓๖๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 ๖. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะหข์อ้มลู คณะผูว้จิยัจะดำาเนนิการตรวจสอบแบบสอบถามทีร่บัคนื นำาแบบสอบถามทีต่รวจ

สอบความสมบรูณถ์กูตอ้งแลว้ลงรหัส (Coding) เพ่ือนำาขอ้มลูไปวิเคราะหด์ว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนเกณฑ์ในการแปรผลค่าเฉลี่ยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ช่วงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๓๕)

 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ระดับจริยธรรมทางการบริหารมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง ระดับจริยธรรมทางการบริหารมาก

 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑–๓.๕๐ หมายถึง ระดับจริยธรรมทางการบริหารปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑–๒.๕๐ หมายถึง ระดับจริยธรรมทางการบริหารน้อย

 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐–๑.๕๐ หมายถึง ระดับจริยธรรมทางการบริหารน้อยที่สุด

 จากนัน้ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูสำาเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาค่าทางสถติโิดยใช้ค่าความถี ่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำาเนินการวิเคราะห์ตามลำาดับต่อไป ดังนี้

 ๑. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ

 ๒. จริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ๓. เปรียบเทียบจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชน จำาแนกตามเพศ ใช้ค่าทีแบบอิสระ (t – test 

แบบ Independent Samples) จำาแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างจะทำาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ 

(Scheff Method)

๓๔๙
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สรุปผลการวิจัย
 จากการวจิยัระดบัจรยิธรรมทางการบรหิารงานของผูน้ำาชมุชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๙ ปี มีการศึกษาในระดับประถม

ศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

 ระดบัจรยิธรรมของผูน้ำาชมุชนในเขตเทศบาลตำาบลบา้นกรวด อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์ระดบั

จริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชน ๖ ด้าน ได้แก่ ความขยัน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัยในตนเอง 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณา ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบล

โนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีระดับจริยธรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปน็รายดา้นแลว้ พบว่า ทกุด้านมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

ด้านความเมตตากรุณา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และด้านความขยัน

 ผลการเปรียบเทียบระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชน พบว่า ระดับจริยธรรมทางการ

บริหารของผู้นำาชุมชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 

ระดับจริยธรรมของผู้นำาชุมชน ด้านความขยัน โดยเพศหญิงมีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระดับจริยธรรม

ทางการบริหารมากกว่าเพศชาย ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในภาพ

รวม แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ได้แก่ ด้านความ

ขยัน ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบ ด้านอาชีพ พบว่า ระดับจริยธรรมทางการบริหารของ

ผู้นำาชุมชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .

๐๕ ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในภาพ

รวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ได้แก่ ด้าน

ความขยัน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
 จากการศกึษาระดบัจรยิธรรมของผูน้ำาชมุชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจรญิ อำาเภอบา้น จงัหวดับรุรีมัย ์

ทั้ง ๖ ด้าน ทำาให้ทราบถึงจริยธรรมของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญและจะใช้เป็นแนวทางที่จะส่ง

เสริมและพัฒนาจริยธรรมของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญและบุคคลทั่วไปในอนาคต ซึ่งสามารถ

อภิปรายผลดังนี้

 ๑. ด้านความขยัน จากผลการศึกษาระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาล

ตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้นำาชุมชนมีระดับจริยธรรมด้านความขยัน

อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๐, S.D. = .๕๐) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (๒๕๕๕) ได้ศึกษา

การศกึษาแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม อยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับสูง ได้แก่ ความขยัน

หมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเสีย



351การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

๓๕๑

สละ ยกเว้นจริยธรรม ความประหยัดอดออม ที่อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๖ แห่ง 

มพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมโดยรวมแตกตา่งกนั เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่มคีวามแตกตา่งกนั จำานวน ๕ ดา้น 

คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความประหยัดอดออม ด้านความอดทน อดกลั้น ด้านความยุติธรรม และด้าน

ความมีระเบียบวินัย

 ๒. ด้านความคิดสร้างสรรค์ จากผลการศึกษาระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนใน

เขตเทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้นำาชุมชนมีระดับจริยธรรม

ด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = .๕๓) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทินี บรรจง 

(๒๕๕๖) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

ของเดก็อนบุาล โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการวจิยัเพือ่ ๑) ศกึษาผลการจดัประสบการณศ์ลิปะโดยบรูณาการแนวคดิ

เชงิออกแบบที ่มตีอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องเด็กอนบุาลกลุ่มทดลองกอ่นและหลงัการทดลอง ๒) ศกึษาผลการจดั

ประสบการณ์ศิลปะที่มี ต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการ

จัดประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณา การแนวคิดเชิงออกแบบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ

แบบปกติกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่๓ ที่กำาลังศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

จำานวน ๔๐ คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำานวน ๒๐ คน และกลุ่มควบคุม จำานวน ๒๐ คน ระยะเวลาที่ใช้การ

วิจัย ๑๒ สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความคิด สร้างสรรค์ TCT-DP วิเคราะห์ข้อมูลโดย

หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่า

เฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลอง

 ๓. ด้านความมีวินัย จากผลการศึกษาระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในเขตเทศบาล

ตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้นำาชุมชนมีระดับจริยธรรมด้านความมี

วินัย อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๘, S.D.= .๔๕) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (๒๕๕๔) ได้

ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านความมีระเบียบวินัย ดังนั้น พฤติกรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบ

วินัยมีค่าเฉลี่ยสูงเช่นกัน

 ๔. ด้านความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในเขต

เทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้นำาชุมชนมีระดับจริยธรรมด้าน

ความรบัผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก ( = ๔.๑๑, S.D.= .๔๘) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐั จนัทรห์นหูงส ์(๒๕๕๔) 

ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนผู้ที่มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ดังนั้นพฤติกรรมจริยธรรมด้านความ

รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงเช่นกัน

 ๕. ดา้นความซือ่สตัย ์จากผลการศกึษาระดบัจรยิธรรมทางการบรหิารของผูน้ำาชมุชนในเขตเทศบาล

ตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้นำาชุมชนมีระดับจริยธรรมด้านความ

ซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๐, S.D.= .๔๖) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบำารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) 
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(๒๕๕๔) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านความซื่อสัตย์ นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนที่ตน

คบหาด้วยความจริงใจ และเข้าเรียนสมำ่าเสมอถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่สำาคัญยิ่ง ด้านความมีวินัย ผล

การวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยสูง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย การ

ไม่คุยโทรศัพท์หรือแอบหลับในขณะที่อาจารย์กำาลังสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 

(๒๕๕๕) ไดศ้กึษาการศกึษาแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัศกึษา มหาวทิยาลัยราชภฏัในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม อยู่

ในระดับสูงเช่นกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับสูง 

ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ

วินัย ความเสียสละ

 ๖. ด้านความเมตตากรุณา จากผลการศึกษาระดับจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชนในเขต

เทศบาลตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้นำาชุมชนมีระดับจริยธรรมด้าน

ความเมตตากรุณา อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๙, S.D. = .๔๗) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบำารุง ปญฺญาพโล 

(โพธิ์ศรี) (๒๕๕๔) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยาม เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ดา้นความเมตตา นกัศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยสียาม

มีลักษณะเด่นในด้านการเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจ มีความสงสารเมื่อเห็นเพื่อนประสบกับความทุกข์ยาก และ

พร้อมที่จะให้อภัยเสมอเมื่อเพื่อนๆ กระทำาไม่ดีต่อตน ผลการศึกษาอยู่ในระดับสูง ด้านความซื่อสัตย์ นักศึกษา

มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนที่ตนคบหาด้วยความจริงใจ และเข้าเรียนสมำ่าเสมอถือว่าเป็นความซ่ือสัตย์ต่อตนเองที่

สำาคัญยิ่ง ด้านความมีวินัย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยสูง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของวิทยาลัย การไม่คุยโทรศัพท์หรือแอบหลับในขณะที่อาจารย์กำาลังสอน

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปประเด็นระดับจริยธรรมทางการบริหารงานของผู้นำาชุมชน

ในเขตเทศบาลตำาบลโนนเจรญิ อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์ไวเ้ปน็แนวทางในการพฒันาและแกไ้ขจรยิธรรม

สำาหรับผู้นำาชุมชน ดังต่อไปนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑. ควรกำาหนดนโยบายในการเสรมิสร้างศกัยภาพของผูน้ำาชุมชนใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โดยเฉพาะศักยภาพด้านจริยธรรม

 ๒. สนับสนุนให้ผู้นำาชุมชนที่เป็นต้นแบบที่ดีให้ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น การมอบรางวัล 

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. ควรศึกษาวิจัยแนวทางเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒. การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนในเขตอำาเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์

 ๓. ควรศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมทางการบริหารของผู้นำาชุมชน โดยเปรียบเทียบกับ

พื้นที่อื่น
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รูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 THE MANAGEMENT MODEL OF SUITABLE THINGS IN 

CENTER OF MEDITATION IN NORTHEAST REGION OF THAILAND

พระลิขิต ทินฺนปญฺโญ / เมืองจันทร์ *

บทคัดย่อ

 บทความวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค ์๓ ประการ คอื (๑) เพือ่ศกึษาเรือ่งสปัปายะทีป่รากฏในคมัภีรพ์ระพทุธ

ศาสนา (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การและการจัดการสำานักปฏิบัติธรรมตามหลัก

พระพทุธศาสนา (๓) เพือ่วเิคราะหแ์ละเสนอรปูแบบการจดัการสปัปายะในสำานกัปฏบิตัธิรรมภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอืของประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ สปัปายะเปน็ขบวนการแสวงหาความสะดวกในการปฏบัิติธรรม เพือ่ให้

เหมาะสมสะดวกสบายแก่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติธรรม เป็นประโยชน์ต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นสิ่งท่ีสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม การจัดการของสำานักปฏิบัติธรรมขาด

การสนับสนุนส่งเสริมด้านองค์ความรู้ บุคลากร การบริหารจัดการ งบประมาณ และขาดการกระตุ้นส่งเสริมให้มี

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม รูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า ๑) สภาพทั่วไปของสำานักปฏิบัติธรรม ทุกสำานักปฏิบัติธรรมมี

ความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ สถานที่ปฏิบัติธรรม ควรมีความสะอาด ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธ์ และมีจัด

สถานที่สำาหรับการเดินจงกรมปฏิบัติธรรม ๒) การจัดการ

 สปัปายะ ควรใหค้วามสนใจ และเหน็ความสำาคญัของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา สนบัสนนุการศกึษา 

การปฏบิตัวิปิสัสนากัมมฏัฐานทีเ่ปน็ธรุะอยา่งแทจ้รงิ มกีารจดัการสถานที ่อาวาสะ โคจระ ผสัสะ โภชนะ ปคุคละ

ให้เป็นสัปปายะที่ดี จัดทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบ และไม่ดำาเนินการเป็นธุรกิจและเชิงพาณิชย์ 

๓) ด้านบุคลากร พระวิปัสสนาจารย์ มีความรู้ความสามรถเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้หลักวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

สามารถสอบอารมณ์ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติได้ มีเทคนิคในการแนะนำาทำาให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในพุทธธรรมได้อย่างดี 

อีกทั้งสามารถเทศนาสั่งสอนและบรรยายธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา นำาไปประยุกต์ใช้ใน

การดำารงชีวิตประจำาวันได้ และมีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใส

คำาสำาคัญ: สัปปายะ, สำานักปฏิบัติธรรม, รูปแบบการจัดการ
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Abstracts

 The objectives of research article are 1) to study suitable things (Sappaya) in Bud-

dhism 2) to study idea and theory of organization management and Center of Meditation 

administration according to Buddhism and 3) to analysis and present the management model 

of suitable things in Center of Meditation of northeast region Thailand.

 The results finds that;

 The suitable thing is the process of seeking comfort for meditation retreat. It makes 

suitable pertaining to habit of meditation retreat people. It benefits for practicing insight meditation 

and tranquility meditation. Good environment also supports meditation retreat of meditator. For 

the center of meditation, it lacks of knowledge supporting, expert, good management, budget and 

continuity activities. The management model of suitable things in Center of meditation in northeast 

region of Thailand finds that 1) for physical aspect, all Center of meditation completed consists of 

building, meditation stuff, cleaning place, being shady with many trees and meditation places are 

available 2) for suitable things management, it should pay attention to propagate Buddhism and 

to absolutely support Dhamma practice. Also, it should prepare accommodation, separate place 

meditator both for monk and people, food, and experts for promoting the meditator. It should 

make clearly and systematic account without idea for business 3) for expert, meditation experts 

should realizes exactly principle meditation and be able to instruct the follower. They should 

be able to understand insight thinking of meditator. They should be able to modify and instruct 

the meditator to understand the Buddhist principle. Also, they are able to deliver Dhamma for 

meditator to realize the Buddha Teaching and adapting for daily and practicing for good behavior.

Keywords: suitable things, Center of Meditation, management model.

๑. บทนำา
 การปฏบิตักิมัมฏัฐาน เปน็วธิกีารฝกึคนใหเ้จรญิงอกงาม ใหเ้ขา้ใจถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริง จิตที่

ไดร้บัการฝกึอบรมเปน็พืน้ฐานทีม่ัน่คงดแีลว้ ยอ่มจะปฏบิติัตอ่สิง่ทัง้หลายอยา่งถกูตอ้ง กอ่ใหเ้กิดความเจรญิพฒันา

ทางกาย พัฒนาความประพฤติ สภาพจิตใจและทางปัญญาเป็นลำาดับขั้นตอนขึ้นไป ในทุติยอนาคตภยสูตร ๒๘๐ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่

เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้งเสียก่อน เมื่อเรามีแล้วก็จัก

อยู่สบาย” และสิ่งท่ีอำานวยความสะดวกของผู้ปฏิบัติ เป็นแนวทางท่ีพระพุทธเจ้าตรัสในสมาธิมูลกสัปปายการี

สูตรให้ผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่า “สัปปายะ” ดังคำาที่ตรัสว่า “บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และ

๒๘๐ องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๘/๑๔๑.

๓๕๕
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ทำาสัปปายะในสมาธิ เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และยิ่งใหญ่ที่สุด” ๒๘๑

 บุคคลที่มีใจน้อมไปในทางประพฤติปฏิบัติท่ีดีควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสัปปายะ คือ สภาวะที่

เกื้อหนุน หรือเป็นที่สบายเหมาะสม โดยเฉพาะที่ช่วยเกื้อหนุนการบำาเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ ๒๘๒ 

ปัจจัยที่เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมและการดำาเนินชีวิตของมนุษย์มีคุณภาพดีขึ้น สามารถดำาเนินชีวิตได้

อย่างมีความสุข มีพลังกายและพลังใจในการนำาพาไปสู่ความสำาเร็จ 

 ในปัจจุบันมีวัดมากมาย มีความหลากหลายทั้งขนาดและพื้นที่ และฐานะวัดต่างกัน บางวัดจัดคล้าย

สวนป่าธรรมชาติ แต่บางวัดเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บางวัดมีประชาชนอยากเข้าไปบวชศึกษาปฏิบัติธรรม 

แต่บางวัดประชาชนไม่อยากเข้าไป เพราะสับสนวุ่นวาย บางวัดดูสะอาด สงบ ร่มรื่น ให้ความสว่างทางจิต และ

ปญัญา ในขณะทีบ่างวดัมคีวามผดิเพีย้นไปจากเดมิซึง่เคยเปน็ทีพ่ำานกัของพระภิกษสุงฆ ์สามเณร ดเูหมอืนกบัวา่

เปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของคฤหสัถม์ากกวา่ ดงันัน้ ผู้ทีป่ระสงค์เขา้ปฏบิตัธิรรม จงึตอ้งเลอืกสปัปายะอนัไดแ้กส่ำานกัปฏบิตัิ

ธรรมทีส่มควรแกก่ารปฏบิตั ิคอื ใกลส้ะดวกในการเดนิทางและมีอาหารพอดสีำาหรบัการบรโิภค มคีวามปลอดภัย

ในเบื้องต้น อิริยาบถที่เหมาะสม ครูอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตร ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสในปฐมปฏิสัมภิทาสูตรว่า 

“กำาหนดดี มาสิการดี ความจำาดีรู้ด้วยปัญญาซึ่งนิมิตในธรรมที่เป็นสัปปายะและอสัปปายะ” ๒๘๓ 

 ปัจจัยที่เกื้อหนุนที่ดีบรรยากาศดี อยู่ในสถานที่ปลอดภัยส่งเสริมให้จิตสงบเร็วขึ้น ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรม 

หลายทา่นในสมยัพทุธกาลเลอืกสถานทีป่ฏบิตั ิทีเ่ปน็สปัปายะ เช่น พระอญัญาโกณฑัญญะ หลังจากพระพทุธเจา้

ทรงบรรลุอนุตรสัมโพธิญาณแล้วจึงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์นั้น ซึ่งพำานักอยู่ในกระท่อมกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสัปปายะที่ดีต่อการเข้าถึงธรรมได้อย่างเหมาะสม ดังพุทธ

พจน์ที่ตรัสว่า

๒๘๑ สำ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๗๑/๓๙๔.
๒๘๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ชำาระ-เพิ่มเติม ช่วงที่๑), พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๑-๔๓๒. 
๒๘๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๘/๕๙.
๒๘๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๖๙-๗๐/๗๕.
๒๘๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๖๓-๖๕/๖๖-๗๒.

 อรยิะสาวกไปสูป่า่กด็ ีไปสูโ่คนไมก้ด็ ีไปสู่เรอืนวา่งกด็ ียอ่มพจิารณาเหน็ดงันีว้า่ 

สิ่งนี้ว่างจากอัตตา หรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา เมื่ออริยะสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เป็น ผู้

มากดว้ยปฏปิทานัน้อยูจ่ติยอ่มผอ่งใสในอายตนะ เมือ่มคีวามผ่องใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้

ถึงอกิญจัญญายตนสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบัน ๒๘๔

 ในคมัภรีพระพทุธศาสนากล่าวถงึ บคุคลผูม้ใีจนอ้มไปทางประพฤติปฏบิตัท่ีิด ีควรสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่ปน็สปัปายะใหเ้กิดขึน้ทางทวารทัง้หก เพราะสภาพแวดล้อมท่ีเปน็สปัปายะจะทำาใหป้ระสบแตส่ิ่งทีด่ ีทำาให้จติใจ

สงบ ส่วนการประสบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นสัปปายะจะมีส่วนทำาให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นได้ ๒๘๕ สถานที่และ

สภาพแวดลอ้มทีด่จีะมสีว่นเกือ้หนนุการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ ีสภาพแวดล้อมจงึเปน็ปจัจยัสำาคัญในการดำาเนนิชวีติ

ของมนษุยใ์นยคุปจัจบุนั มสีว่นทำาใหค้ณุภาพชวีติของมนษุย์เปล่ียนไปในทศิทางทีด่แีละไมด่ไีด ้เมือ่มนษุยป์ระสบ

กบัสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเหมาะสมกบัจรติกส็ามารถทีจ่ะดำาเนนิชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มพีลงักายและพลงัใจใน

การเดินทางสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างไรก็ดีมนุษย์กับสภาพแวดล้อมจึงไม่สมารถแยกออกจากกันได้อย่างส้ินเชิง 

จึงควรสร้างจิตสำานึกให้มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ต่อมนุษย์ ต่อสังคม และสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่กันไป

๓๕๖
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 จากศึกษาสัปปายะที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงมีความ

ประสงค์จะศึกษาให้ชัดเจนท้ังในแง่จุดเด่น จุดด้อยของสำานักปฏิบัติธรรมและการจัดการสัปปายะ จากนั้นจึง

ทำาการพัฒนารูปแบบการจัดการสัปปายะสำาหรับสำานักปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาสำานักปฏิบัติธรรม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตามหลักการแนวคิดที่ได้ปรากฏเกี่ยวกับการจัดการสัปปายะของ

พระพุทธศาสนา ท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพ่ือการปฏิบัติธรรมของบรรพชิต และคฤหัสถ์เป็นปัจจัยแห่งการ

ดำารงชวีติเกือ้กลูตอ่หลกัธรรมได ้จงึทำาใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง “รปูแบบการจัดการสปัปายะในสำานกัปฏบิตัิ

ธรรมภาคตะวันออก 

 เฉยีงเหนอืของประเทศไทย ” เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการจดัการสปัปายะ ทีเ่กือ้กลูตอ่การดำารงชวีติ

ในปจัจบุนัตามแนวทางพระพทุธศาสนา และนำาเสนอรปูแบบการจดัการสปัปายะใหเ้ปน็พืน้ที ่ทีเ่หมาะสมในสำานกั

ปฏิบัติธรรมให้เป็นสัปปายะ ที่เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน ตามแนวทางคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

โดยอาศัยกรอบแนวคิดของพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักในการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาเรื่องสัปปายะที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 ๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การและการจัดการสำานักปฏิบัติธรรมตาม

หลักพระพุทธศาสนา

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ รูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย” เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการสัปปายะ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview research) มีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการจัดการสัปปา

ยะแบบสมัยใหม่ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้น

ตอนและองค์ประกอบของการจัดการสำานักปฏิบัติธรรมตามหลักสัปปายะมีการดำาเนินการตามลำาดับ ดังนี้ 

 ๓.๑ ด้านเนื้อหา 

 ๑) “รูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” 

ทีเ่อือ้ตอ่การเขา้ถึงธรรมในสงัคมไทยปจัจบุนั ผูว้จิยัไดท้ำาการศกึษาขอ้มลู จากปฐมภมู ิ(Primary sources) ศึกษา

จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 

 ๓.๒ ประชากร

 ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บขอ้มลูภาคสนามกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ปน็สำานกัปฏิบตัธิรรมในการศึกษา

ครั้งนี้ได้พิจารณาถึงหลัก ๒ อย่าง คือ

 ๑) เป็นสำานักปฏิบัติธรรมที่เลือกเป็นตัวแทนของรูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรม 

 ๒) เปน็สำานกัปฏบิตัธิรรมทีค่ดัเลอืกจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีไ่ดร้บัใบอนญุาตการจัดตัง้สำานกั

ปฏิบัติธรรม ถูกต้องจากสำานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและมีรูปแบบการจัดสัปปายะในลักษณะต่าง ๆ 
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 ๓.๓ กลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง โดยพิจารณาเรื่องความหลากหลายด้าน

ประชากรเป็นหลักจากการจัดการสำานักปฏิบัติธรรมทั้ง ๕ สำานัก ที่มีความเกี่ยวข้องการจัดการสัปปายะ

 ๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาค

สนาม คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนแนวคิดวิทยาการสมัยใหม่ และทาง

พระพุทธศาสนา โดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้

 ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ

 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๙

 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ

 หนงัสือสำาคญัทางพระพทุธศาสนาทีเ่ก่ียวขอ้งกบังานศกึษาวจิยั นอกจากนีผู้ว้จิยัยังลงพืน้ทีภ่าคสนาม

เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมในสำานักปฏิบัติธรรม

 ๓.๕ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการสัปปายะในวิทยาการสมัยใหม่ จากตำารา 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนที่ ๒ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือคือการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) จำาแนก

และจัดหมวดหมู่หลักการ คำาสอน จากน้ันผู้วิจัยใช้การตีความเก่ียวกับรูปแบบการจัดการสัปปายะที่ปรากฏอยู่

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการสัปปายะที่ได้ศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ เป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์

 ขั้นตอนที่ ๓ นำาผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ – ๒ เป็นแนวทางในการสำารวจสภาพการจัด

องค์ความรู้ของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการ สัปปายะและขั้นตอนของ

การจัดการสัปปายะของสำานักปฏิบัติธรรม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) และการสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม (Participant observation) โดยออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 

 ขั้นตอนที่ ๔ การศึกษาวิจัยครั้งนี้กำาหนดประเด็นในการศึกษาสัมภาษณ์ไว้ ๔ ประเด็น 

 (๑) สภาพทั่วไปของสำาปฏิบัติธรรม (๒) การจัดการสัปปายะ ๗ (๓) องค์ประกอบของการจัดการ

สัปปายะของสำานักปฏิบัติธรรม และ (๔) การจัดการสัปปายะแบบใหม่ที่พึงประสงค์ ทั้ง ๕ สำานัก 

 ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลจากการศึกษาเพื่อหาข้อสรุป และนำาเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบ

พรรณนาต่อไป

๔. สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่องสัปปายะที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า สัปปายะ คือ ขบวนการแสวงหา

ความสะดวกในการปฏบิตัธิรรม เพือ่ให้เหมาะสมสะดวกสบายแกอ่ธัยาศัยของผู้ปฏิบติัธรรม เปน็ประโยชนต์อ่การ

เจริญวปิสัสนาและสมถกมัมฏัฐาน ดงันัน้สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมนัน้เปน็สิง่ท่ีสำาคัญมาก เพราะสภาพแวดล้อม

ทีด่เีปน็สิง่ทีส่นบัสนนุการปฏบิตัธิรรมของผูป้ฏบิตัธิรรม เอ้ืออำานวยตอ่การปฏิบตัธิรรมใหผ้ลของการปฏิบตัธิรรม

๓๕๘



359การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ก้าวหน้า เป็นการประคองสมาธิให้มั่นคง สัปปายะในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่และบุคคลซึ่งเป็นที่

สบาย ที่เหมาะ เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบำาเพ็ญการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี คือ อาวาส โคจร ภัสสะ ปุคคละ 

โภชนะ อตุ ุและอริยิาสปัปายะ สปัปายะทัง้ ๗ ประการนีส้มัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิชว่ยสนบัสนนุในการบำาเพญ็ภาวนา

ใหไ้ดผ้ลด ีชว่ยใหส้มาธิตัง้มัน่ไมเ่สือ่มถอย ซ่ึงเปน็คำาสอนของพระพทุธเจา้ในการประพฤตปิฏบิติัสมณธรรมตามพ

ระธรรมวินัย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติสมณธรรมของพุทธบริษัท ๔ 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์การและการจัดการของสำานักปฏิบัตธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา พบว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การทำาให้เจริญขึ้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางเจริญ

ขึ้น การบริหารจัดการเป็นหัวใจหลักของการนำาองค์การไปสู่การบรรลุผลความสำาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ของ

การดำาเนินงาน องค์การจะมีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ผู้มาใช้บริการหรือบุคลากรของ

องค์การ องค์การเป็นท่ีรวมของบุคคลเป็นหมู่คณะ ดำาเนินงานโดยอาศัยปัจจัย จัดกระบวนการบริหารจัดการ 

เพื่อให้นำาไปสู่ผลผลิตขององค์การตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายความสำาเร็จขององค์การ ก็คือการมีประสิทธิผลใน

การดำาเนินงาน ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยการทำางานของบุคลากรในองค์การ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์การจะประสบความสำาเร็จ ความเจริญก้าวหน้า เกิดความพึงพอใจในผลผลิตขององค์การ จำาเป็นต้อง

ศกึษาแนวคดิแนวปฏิบตั ิในการปรบัปรงุการบรหิารจดัการองค์ประกอบตา่งๆ ขององค์การ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ผูบ้ริหารดว้ยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร ปจัจัยการบรหิารองค์การ และกระบวนการ

บริหารจัดการองค์การ เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ หรือเพื่อนำาจุดเด่นขององค์การมาใช้ในการ

พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและควรปรบัปรงุจุดออ่นของการบรหิารองคก์ารคอืปจัจยัภายในองค์การ

ทีเ่ปน็จดุดอ้ยของการบรหิารจดัการองคก์ารใหด้ขีึน้หรอืหลีกเหล่ียง โอกาสทางสภาพแวดล้อมคือปจัจยัภายนอก

องค์การ สามารถส่งผลดีต่อการบริหารจัดการทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็ฉกฉวยข้อเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วย

งานเขม้แขง็ขึน้ ปญัหาอปุสรรคหรอืปจัจยัทีส่ามารถสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารจำาเปน็ตอ้งหลกีเหลีย่ง หรอืปรบั

สภาพองค์การให้มีความแข็งแกร่ง

 ทฤษฎีการบริหารจัดการเป็นภารกิจและกระบวนการของผู้บริหารในการใช้ศิลปะและศาสตร์ต่าง ๆ

บริหารจัดการองค์การ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ประสานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ

ดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการบริหารจัดการและแนวคิดการบริหาร

จดัการมสีาระสำาคญั และมขีัน้ตอนคลา้ยคลงึกนั ผูน้ำาองคก์ารควรตดัสนิใจเลอืกทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่หน็วา่ดทีีส่ดุ 

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การของตนหรือต่อการทำางานของตนเป็นสำาคัญ หลักสำาคัญของ SWOT 

กค็อื การวเิคราะห ์โดยการสำารวจจากสภาพการณ ์๒ ด้าน คือ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอก 

ดงันัน้การวิเคราะห ์SWOT จึงเรยีกไดว้า่เปน็การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไป (Situation Analysis) ซึง่เปน็การ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ เพื่อให้รู้ ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม

ภายในชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร (รู้เขา) 

รู้จักสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ที่มีต่อองค์กร

 การวเิคราะห ์SWOT หรอืการทำา SWOT Analysis เปน็เทคนิคหรอืวธิกีารทีผู่บ้รหิารควรกำาหนดดงันี ้

๑) หลักการสำาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำารวจสภาพแวดล้อม ๒ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึง่เปน็การวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุออ่น เพือ่ให้รูต้นเอง (รูเ้รา) รูจ้กัสภาพแวดลอ้ม
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ภาพในชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เพื่อให้รู้สภาพแวดล้อมภายนอก (รู้เขา) การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 

ทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ซึง่จะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ภายนอก

องค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

เหล่านี้ที่จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ

เป็นประโยชน์อย่างมากตอ่การกำาหนดวสิัยทัศน ์การกำาหนดกลยทุธแ์ละการวางแผนดำาเนินกิจกรรมขององค์กร

ที่เหมาะสมต่อไป ๒) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก

และภายในองคก์ร ซ่ึงข้อมลูของปจัจยัเหลา่นีแ้ต่ละอยา่ง จะชว่ยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มอีทิธพิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ

องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะ

ที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะทำาลายผลการดำาเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อม

จะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น

สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการ

กำาหนดวิสัยทัศน์ การกำาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

 ๓) ขั้นตอนวิธีการดำาเนินการทำา SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของ

ปจัจยัทีก่วา้ง ดว้ยการระบจุดุแขง็ จดุออ่น โอกาสและอปุสรรคขององคก์ร ทำาใหม้ขีอ้มลู ในการกำาหนดทศิทางหรือ

เปา้หมายท่ีจะถกูสรา้งขึน้มาบนจดุแขง็ขององคก์รลดจดุออ่นขององคก์รใหมี้นอ้ยทีส่ดุได ้และแสวงหาประโยชน์

จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกำาหนด กลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมภายนอก 

ภายใตก้ารบรหิารจดัการองคน์ัน้ จะตอ้งทำาการวเิคราะห ์SWOT ทัง้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร

เสียก่อน แล้วจึงวางแผนโครงการ กำาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ

 การจัดการของสำานักปฏิบัติธรรม การจัดตั้งสำานักปฏิบัติธรรมตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถร

สมาคม แต่ปัญหาที่เกิดตามมาเนื่องจากสำานักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ที่ตั้งขึ้นแล้ว ดำาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ

แนวคิดของวัด ยังขาดการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำานัก ทำาให้ขาดความเป็นเอกภาพ ไม่มีการกำาหนด

เกณฑ์มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติสำาหรับการติดตามและประเมินผล รวมทั้งขาดการสนับสนุนส่งเสริมด้านองค์

ความรู้ บุคลากร การบริหารจัดการ งบประมาณ และขาดการกระตุ้นส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็น

ประจำาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว 

 อาคารที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม รวมถึงห้องนำ้าห้องสุขา และบริเวณ สถานที่ ถือว่าเป็นส่ิงเกื้อหนุน

แก่ผู้ปฏิบัติธรรม เพราะจัดเข้าในสัปปายะ ๗ อย่าง คือ อาวาสสัปปายะ และถือว่าเป็นหน้าตาของสำานักปฏิบัติ

ธรรมด้วย ถ้าจัดให้ดูสวยงาม มีความสะอาดหรือความเป็น ระเบียบเรียบร้อยสมำ่าเสมอ เท่ากับว่าได้สร้างความ

สุขเพิ่มขึ้นแก่ผู้พบเห็นธรรมชาติ มีความเป็นวิเวก ที่ทำาให้จิตใจของผู้คนมีความสงบ เป็นสถานที่เอื้อให้เกิดการ

ศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงแก่น ของพระพุทธศาสนา

 บคุลากรถือวา่เปน็ปจัจยัสำาคญัในการบรหิารจดัการสำานกัปฏบิตัธิรรม ดงันัน้ การคัดสรร และการฝกึ

อบรมบุคลากรให้ผู้มีความสามารถ เจ้าสำานักปฏิบัติธรรมควรเป็น ผู้มีคุณธรรมของนักปกครองที่ดี พึงปกครอง

ดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความถกูตอ้ง ตามพระธรรมวนิยั กฎหมาย และบทบญัญตัแิห่งกฎมหาเถรสมาคม ดว้ย

ความเหมาะสม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยความยุติธรรม โดยถือหลักพรหมวิหารธรรม ซึ่งกล่าวโดยย่อ คือ 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา และยังจะต้องช่วยปกป้องคนดี คนมีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณธรรม จากการถูก

เบียดเบียนโดยไม่เป็นธรรม และยังจะต้องช่วยสนับสนุน อุปถัมภ์คำ้าจุน ให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับ
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ผดิชอบโดยสะดวกและปลอดภยัจากฝา่ยอธรรมทกุรูปแบบ พจิารณาโดยรอบคอบแล้วกลา้ตำาหนคินทีค่วรตำาหน ิ

กล่าวชมเชย ยกย่อง คนดีที่ควรยกย่อง ตามที่เป็นจริง ในโอกาสอันควร ก็จะยังความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุข

อย่างมั่นคง แก่หน่วยงานที่บริหารนั้น ในการบริหารจัดการสำานักปฏิบัติธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สำานักจะเจริญ

ดี มีความมั่นคง และสันติสุข ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสมภารเจ้าสำานัก คือ เจ้าอาวาสนั่นแหละเป็นสำาคัญ ว่าจะ

เปน็ผูม้คีวามรู ้มคีวามสามารถและคณุธรรม ทีจ่ะบรหิารตน และหมูค่ณะ คือพระภิกษสุามเณร ในความปกครอง 

มีหลักการบริหาร ที่จะดำาเนินกิจกรรมที่เป็นแก่นสาร ยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สำาเร็จด้วยดี

 สำานักปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา และให้การ

บริการใน ทุกด้าน ดังนั้นสถานที่ของสำานักต้องมีสภาพที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม การบริหารการจัดการต้องมี 

กลยทุธใ์นพฒันาทีห่ลากหลาย เพราะเปน็งานทีต่อ้งอาศยัเทคนคิและวธิกีารทีช่าญฉลาดในหลกัการบรหิาร และ

ความผูน้ำาของผูท่ี้เปน็เจา้สำานกั ท้ังบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง สำานกัตอ้งได้รบัการพฒันาใหผู้้มีคณุวุฒทิัง้ดา้นปรยิตั ิและ

มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามสมควรแก่ ภูมิธรรมความสามารถของแต่ละท่าน 

สามารถที่แนะนำาผู้อื่นได้ มีศีลาจารวัตรเป็นที่เล่ือมใสของผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัย และทุกวุฒิ

ภาวะของผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งพัฒนาวัดให้เป็นสำานักปฏิบัติธรรมที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นสัปปายะ 

เหมาะแก่การศกึษาอบรมปฏบิติัธรรม สอดคลอ้งกนักบัองคป์ระกอบของการฝกึอบรมปฏิบตัสิมถวปิสัสนากมัมฏั

ฐาน ๕ ประการ กล่าวคือ มีสถานที่ของสำานักเหมาะสมแก่การปฏิบัติ หลักสูตรการอบรมดี วิทยากรมีคุณวุฒิ มี

ความรูแ้ละ มปีระสบการณ ์การบรหิารกจิกรรมของสำานกัเปน็ระบบ เจา้อาวาสเอาใจใส ่ผูเ้ขา้รบัการปฏบิตัธิรรม

มคีวามตัง้ใจ กย็อ่มไดป้ระโยชนจ์ากการศกึษาอบรมปฏบิตัธิรรม เปน็การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหก้วา้งขวาง ให้

ผู้ปฏิบัติตามคำาสอนได้ทั้งรู้ทั้งเห็นหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า คือพระสัจธรรม อันเป็นธรรมที่มีอยู่ตลอด

ตามความเป็นจริง

 การวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย พบว่า สำานักปฏิบัติธรรม เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบ ร่มเย็นเพราะเป็นที่หยุดระงับของผู้ที่

ได้กระทำาบาปกรรมแล้ว เป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฎฏะ ห่างไกลจากความช่ัวทั้งปวง เป็นที่พักของผู้ที่มีความบริสุทธ์ิ

สะอาดทางกาย วาจา และใจ ลักษณะของสำานักปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมนั้น ต้องอยู่กับธรรมชาติ 

 สำานกัปฏิบตัธิรรมวดัหนองปา่พงตัง้อยูใ่นพืน้ทีป่่าไมท้ีข่ึน้เองตามธรรมชาติ การจดัการสัปปายะ เปน็

เครื่องมืออุปกรณ์อย่างหนึ่ง ที่ช่วยเหลือส่งเสริมให้สำานักปฏิบัติธรรมให้มีรูปแบบที่ได้มาตรฐานในสำานักปฏิบัติ

ธรรม มีรูปแบบการวางแผนไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้บำาเพ็ญความเพียรอย่างเต็มความสามารถ และมีความ

พร้อมในหลาย ๆ ด้าน สำานักปฏิบัติวัดหนองป่าพงจะมีระบบที่แน่นอนในในการปฏิบัติ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี 

และผู้เข้าร่วมปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎที่หลวงปู่ชาได้วางเอาไว้เป็นหลักกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน 

สำานักปฏิบัติธรรมวัดป่าสาลวัน มีการจัดการสัปปายะที่เหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมตามหลักของ

บูรพาจารย์ คือ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ สภาพทั่วไปของสำานักตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเมือง รูปแบบการจัดการสัปปา

ยะภายในวัด การก่อสร้างเสนาสนะวัดป่าสาลวัน ซึ่งเป็นวัดสายอรัญญวาสีในสมัยโบราณ แต่ในปัจจุบันก็แทบ

ไม่มีป่าให้เห็น จะมีก็เพียงในบริเวณวัด ที่ยังคงรักษาสภาพป่าต้นไม้เอาไว้ให้มีความร่มเย็นอยู่ 

 สำานกัปฏบิตัธิรรมวดัชยัภมูพิทิกัษ ์(ผาเกิง้) ตัง้อยูบ่นภเูขามปีา่ไมท้ีข่ึน้เองตามธรรมชาต ิการคมนาคม

ระยะแรก ๆ  ทีเ่ขา้มาตัง้วดัยากลำาบากมาก เมือ่ทางราชการตดัถนนสายชยัภมู ิ– หนองบวัแดงผา่นภเูขาภแูลนคา

ลูกนี้แล้ว การคมนาคมก็สะดวกผู้คนที่อาศัยอยู่ตามป่าภูเขาสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น การจัดรูปแบบภายใน
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วัดส่งผลของการปฏิบัติกิจวัตรอย่างเคร่งครัด จุดแข็ง คือ การเดินธุดงค์และการจัดการสัปปายะที่สอดคล้องกัน

ทางโลกและทางธรรม 

 สำานักปฏิบัติธรรมวัดหนองเชียงทูน สภาพทั่วไปตั้งอยู่พื้นทีราบมีชุมชนอยู่อาศัยใกล้ ๆ เป็นสำานัก

ปฏบิตัธิรรมทีม่มีาตรฐานตามแบบสำานกัปฏบิตัธิรรมสมถวปิสัสนากมัมฏัฐานของสำานกังานพระพทุธศาสนาแหง่

ชาต ิรปูแบบการจดัการสปัปปายะ เปน็การจดัตามพืน้ทีข่องวดัไดก้ำาหนดเขตแดนไวอ้ยา่งชดัเจน สำานกัปฏิบติัวดั

หนองเชียงทูนมีสัปปายะที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ขาดเพียงแต่ปุคคลสัปปายะหรือวิปัสสนาจารย์ในการ

ดแูลผูป้ฏบิตั ิเพราะมหีลวงปูร่ปูเดยีวทีท่ำาหนา้ทีแ่นะนำาสอบอารมณด์ว้ยตวัทา่นเองเปน็ประจำาทกุวนั จดุแขง็ของ

สำานกัแหง่น้ี คอื มาปฏบิตัเิพยีงเอากายและใจก็สามารถปฏิบตัไิดไ้มม่คีา่ใช้จา่ยใด ๆ และจัดสัปปายะตามจริตผูเ้ขา้

ร่วมปฏิบัติ 

 สำานกัปฏบิตัธิรรมวดัไตรสกิขาทลามลตาราม สภาพพืน้ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นปา่ไมท้ีข่ึน้หนาทบึ มภูีเขา

ที่สร้างจำาลองขึ้นมาและสระนำ้าที่กว้างใหญ่ตามสภาพพื้นที่ อยู่ไกลจากชุมชนประมาณ ๗ – ๘ กิโลเมตร การจัด

ระบบภายในมกีฏุหิลงัเลก็ ๆ  ตัง้อยูร่อบบรเิวณสำานกัปฏบัิตธิรรม ทีม่สีปัปายะเหมาะอยา่งยิง่ในการปฏบิตัวิปิสัสนา

กมัมฏัฐาน มป่ีาไมเ้ปน็สิง่แวดลอ้มทีส่มบรูณแ์ละตัง้อยูห่า่งไกลจากชุมชนเงยีบสงัด การปฏิบตักิส็ามารถทีจ่ะดำาเนนิ

ไปได้อย่างไม่ติดขัด เพราะมีสัปปายะท่ีเหมาะ เก้ือกูลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติ ทั้งด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกและ

ความพร้อมของจิต จุดแข็ง เป็นสำานักปฏิบัติธรรมที่มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน 

นักศึกษา ข้าราชการที่ต้องการเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติธรรม การจัดการสัปปายะแต่ละสำานัก ๓ ด้าน คือ ๑) 

ด้านสภาพทั่วไปของสำานักปฏิบัติธรรม ๒) ด้านขั้นตอนการจัดการ ๓) ด้านองค์ประกอบ ความเหมือนและความ

แตกตา่งทกุสำานกัมปีคุคลสปัปายะ โคจรสปัปายะ ผสัสสปัปายะ และโภชนสัปปายะทีเ่หมอืนกัน เนน้อาหารมพีอ

เพียงทุกสำานักบางสำานักฉันเวลาเดียว ผัสสสัปปายะก็คล้ายกัน ส่วนที่แตกต่างก็มีปุคคลสัปปายะที่มีน้อย เช่นวัด

หนองปา่พงทา่นกช็ราภาพมากแลว้ วดัหนองเชยีงทนูทา่นเจา้สำานกัเปน็ผู้บรหิารทกุอยา่ง ดงันัน้การจดัการสปัปา

ยะจะใหค้รบทัง้ ๗ ขอ้ตอ้งจดัหาหรอืไมก่ฝ็กึอบรมขึน้มาเอง เพือ่เปน็ผู้สอนอบรมการปฏิบตัใิหไ้ดเ้กณฑ์มาตรฐาน

แต่สำานัก 

 รปูแบบการจดัการสปัปายะในสำานกัปฏบิตัธิรรมม ี๔ ดา้น คอื สภาพทัว่ไปของสำานกัปฏบิตัธิรรม, ดา้น

บคุลากร, ดา้นการจดักจิกรรมอบรมปฏบิตัธิรรม, และด้านอืน่ ผลของวจัิยไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่คอื สภาพทัว่ไปของ

สำานักปฏิบัติธรรม, การจัดการสัปปายะ, ด้านบุคลากร, คือ รูปแบบการจัดการสัปปายะของสำานักปฏิบัติธรรมที่

เหมาะสมกับสังคมไทย

 จากการศึกษา“รูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย” พบว่า

 ๑) สำานักปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง มีการจัดการสัปปายะครบทั้ง ๗ อย่าง สภาพทั่วไปของสำานัก

มีป่าไม้ที่รื่นรมย์ เงียบสงัด สะดวก อาหาร กัลยาณมิตรดี สะอาด ถูกสุขอนามัยพร้อม เหมาะสำาหรับการปฏิบัติ

ธรรม และมีการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชน ประชาชน และข้าราชการ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 ๒) สำานักปฏิบัติธรรมวัดป่าสาลวัน การจัดการสัปปายะยังไม่สมบูรณ์ เพราะสำานักตั้งอยู่ในเขต

ชุมชนเมือง อาวาสสัปปายะมีเสียงรบกวนผู้คนพลุกพล่าน โคจรสัปปายะสะดวก มีกัลยาณมิตรแนะนำา และ

อาหารพร้อม สุขอนามัยใช้ได้
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 ๓) สำานักปฏิบัติธรรมวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) การจัดการสัปปายะยังไม่เป็นระเบียบ เน่ืองจาก

สภาพพ้ืนทีเ่ปน็ภเูขาลักษณะสงูตำา่ มตีน้ไมธ้รรมชาตขิึน้เตม็บรเิวณ สำานกัตัง้อยูบ่นภเูขามปีา่ไมข้ึน้ปกคลมุเหมอืน

ครั้งพุทธกาลเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา อาวาสสัปปายะ ผัสสะมีกัลยาณมิตรดี อาหารฉันเวลาเดียว

ตามแบบฉบบัธดุงควตัร อากาศตามฤดกูาลในประเทศไทย เปน็อโคจรสปัปายะ การโคจรไมส่ะดวก และอริยิาบถ

ไม่สบายพื้นที่ขรุขระ

 ๔) สำานักปฏิบัติธรรมวัดหนองเชียงทูน การจัดการสัปปายะค่อนข้างดี อาวาสสัปปายะมีมากพอให้

ผู้ปฏิบัติได้ใช้สอย โคจร ผัสส โภชน อิริยปถสะดวก สำาหรับอุตุสัปปายะ ร้อนหนาวตามฤดูในประเทศไทย ส่วน

ปุคคลสัปปายะท่านเจ้าสำานัก คือ พระครูศาสนกิจวิมล ท่านเป็นผู้จัดการสัปปายะ เป็นผู้สอบอารมณ์ และเป็น

กัลยาณมิตรท่านทำาอยู่รูปเดียว มีผู้ช่วยด้านการปรุงอาหารและขับยานพาหนะขนส่งที่เป็นญาติธรรม

 ๕) สำานักปฏิบัติธรรมวัดไตรสิกขาทลามลตาราม การจัดการสัปปายะยังไม่สมบูรณ์แบบยังต้อง

ปรับปรุงแก้ไข ด้านอาวาสสัปปายะ ภ้สส ปุคคล โภชนะ อุตุ และอิริยปถ มีสระนำ้าขนาดใหญ่ ภูเขาจำาลอง ป่าไม้

ที่ขึ้นหนาแน่นอยู่ในขั้นดี โดยเฉพาะอาวาสปลูกสร้างหลังเล็ก ๆ อยู่ได้ ๑ คน มีมากตั้งอยู่รอบบริเวณสำานัก ส่วน

การโคจรยังเป็นอสัปปายะ เพราะหางไกลชุมชน แต่ก็มียานพาหนะรับส่ง วิจัยศึกษานำาเสนอรูปแบบการจัดกา

รสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรม ดังนี้

 ๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย” ทั้ง ๕ สำานัก ดังนี้

 ๑) สภาพทั่วไปของสำานักปฏิบัติธรรม ทุกสำานักปฏิบัติธรรมมีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ 

สถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่พักแยกเพศชาย – หญิง และบรรพชิต และที่พักผ่อนใจ มีความสะอาด ร่มรื่นด้วย

ต้นไม้นานาพันธ์ และมีจัดสถานที่สำาหรับการเดินจงกรมปฏิบัติธรรม

 ๒) การจัดการสัปปายะ เจ้าสำานักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ และเห็นความสำาคัญของการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา สนับสนุนการศึกษา การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เป็นธุระอย่างแท้จริง มีการจัดการสถานที่ 

อาวาสะ โคจระ ผัสสะ โภชนะ ปุคคละให้เป็นสัปปายะที่ดี จัดทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจน เป็นระบบ และ

ไม่ดำาเนินการเป็นธุรกิจและเชิงพาณิชย์

 ๓) ดา้นบุคลากร พระวปิสัสนาจารย ์มคีวามรูค้วามสามรถเขา้ใจในการถา่ยทอดความรูห้ลักวปิสัสนา

กมัมฏัฐาน สามารถสอบอารมณผ์ูท้ีเ่ขา้รว่มปฏบิติัได ้มเีทคนคิในการแนะนำาและทำาใหผู้้ปฏิบติัเขา้ใจในพทุธธรรม

ได้อย่างดี อีกทั้งสามารถเทศนาสั่งสอนและบรรยายธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีข้อ

วัตรปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใส นำาไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้

 จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์มีความเห็นในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับการ

จัดการสัปปายะในสำานักปฏิบัติธรรม ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการสัปปายะ ซึ่งเป็นตัวที่หนุน

การปฏิบัติธรรมบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด
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วิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล

Concordance of Angulimala Thera’s Behavior and

Attainment : An Analytical Study

พระภราดร สีลสำวโร (กองคำา) *

     ดร.สงวน หล้าโพนทัน**

ดร.บรรพต แคไธสง***

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระ องคุลิมาล” มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมและปัจจัยท่ีนำาไปสู่การ

บรรลุธรรมของพระองคุลิมาล และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมขององ

คุลิมาลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า

 กรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นลักษณะคำากลาง ๆ หากกระทำาฝ่ายกุศลกรรม เรียกว่า กรรมดี 

และหากกระทำาในฝ่ายอกุศลกรรม เรียกว่า กรรมชั่ว ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกระทำากรรมแล้วนั้น กรรม

นั้นย่อมให้ผลอย่างแน่นอนในหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องยืนยันถึง

กรรมว่า เมื่อเราทำากรรมลงไปแล้วจะต้องได้รับผลแน่นอนที่สุด โดยได้รับตามการกระทำาของบุคคล ๆ นั้น และ

อยู่ที่เจตนาในการกระทำาเมื่อมีเจตนาที่รุ่นแรง กรรมนั้นก็จะส่งผลรุ่นแรงกรรมมาเช่นกัน

 การบรรลุธรรม คือ สำาเร็จหรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การเข้าใจธรรมในระดับต้น ๆ 

คือ ระดับโลกียะ จนถึงเข้าใจเข้าถึงธรรมในระดับมรรคผลคือระดับโลกุตระ และปัจจัยที่นำาไปสู่การบรรลุธรรม

ของพระองคุลิมาล การปฏิบัติภาวนา ๒ อย่าง คือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามลำาดับ พร้อมทั้งตัด

ปลโิพธไิดอ้ยา่งสิน้เชงิ ซึง่เปน็ธรรมทีส่นบัสนนุใหพ้ระองคลุมิาลบรรลธุรรมขัน้สงูขึน้ไป และแสวงหากัลยาณมติร 

มอบเป็นศิษย์ครูอาจารย์ ปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกจริตนิสัย และสิ่งที่เป็นสัปปายะ เป็นสิ่งที่เหมาะสมเกื้อกูลต่อการ

ปฏบิตัเิพือ่บรรลอุรหตัผล พรอ้มทัง้เหตปุจัจยั ๒ อยา่ง คือ (๑) ปรโตโฆสะหรอืปจัจยัภายนอก (๒) โยนโิสมนสิการ

หรือปัจจัยภายใน พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

 วิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล

 ความสอดคล้องของพฤติกรรมของพระองคุลิมาล คือ (๑) การรับรู้ (๒) สติปัญญา (๓) การคิด (๔) 

เจตคต ิและ (๕) อารมณ ์และกฎแหง่กรรมกบัจดุเปลีย่นวถิชีวีติของพระองคลุมิาล ซึง่เปน็กระบวนปฏบิตัไิปตาม

ลำาดบั ไดแ้ก่ การปรบักระบวนการคดิ การเปลีย่นความเชือ่ดัง้เดมิ การเปล่ียนแนวปฏบิติัใหม่ การมคีวามเหน็ตรง

และนำาตนไปสู่อริยะการรู้แจ้งซึ่งเป็นการตามหลัก

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
** ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
*** พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), M.A.(Philosophy), Ph.D. (Philosophy).
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 พระพุทธศาสนา โดยไดป้ฏบิตัติามหลกัธรรมโพธิปกัขยิธรรม ๓๗ ประการตามลำาดบัและได้ตดัสงัโยชน ์

๑๐ ประการ เกี่ยวกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาลนั้น พระองคุลิมาลได้ข้ามพ้นด้วยการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถตัดกิเลส หรือพ้นจากโลกียะไปสู่โลกุตระอันเป็นสิ่งเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเพื่อ

การบรรลุธรรมอย่างตั้งใจไม่หว่ันไหว จากผลกรรมเก่าถึงแม้จะมีกรรมเก่ามาปิดปังแต่ท่านยอมรับผลโดยทำาใจ

และบริสุทธิ์ใจ และการประยุกต์ใช้ผลกรณีพระองคุลิมาลกับการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทย ได้แก่ 

๑.การเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ๒.การเป็นผู้ไม่ประมาท ๓.การเป็นผู้มีความอดทนนี้เป็นความสอดคล้องของ

พฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของ พระองคุลิมาล ตามที่กล่าวมาแล้ว

คำาสำาคัญ: กฎแห่งกรรม, การบรรลุธรรม 

 

ABSTRACT

 The qualitative study entitled “A Concordance of Angulimala Thera’s Behavior and 

Attainment: An Analytical Study” aimed to study the Kamma principle in Theravada Buddhism, 

to investigate attainment and factors leading to attainment of Angulimala Thera, and to analyze 

a concordance of Angulimāla Thera’s Behavior and attainment. Findings revealed that:

 Kamma in Buddhism is a neutral word. If an action is wholesome, it is called good 

action and it is evil act it is named as unwholesome. According to Buddhism, once kamma is 

committed, it is certainly in producing a result to a doer, depending on one’s volition (Cetanā).

 An attainment refers to an achievement of goal in Buddhism starting from com-

prehending the first elementary level (Lokiya level) to supra mundane (Lokuttara level). The 

factors leading to Angulimala Thera’s attainment were from two kinds of meditation; Samatha 

and Vipassanā respectively including absolutely displacement anxiety that supports him to 

attain higher insight. Besides, Angulimāla Thera was in search of good friends and became the 

student of a good teacher followed by appropriate meditation practice, living in suitably place 

for practice in order to attain an arahanship on account of two factors; Paratoghosa or outer 

factor and Yonisomanasikāra or inner factor including ๓๗ Bodhipakhiyadhamma (The ๓๗ Factors 

of Enlightenment)

 With regard to the concordance of Angulimāla Thera’s behavior and attainment, there 

is five set of concordance; (i) perception, (ii) wisdom, (iii) thinking, (iv) attitude, (v) emotion. The 

law of Kamma and turning point of his life are a consecutive process of practice i.e. thinking 

adjustment, change of traditional belief, a new way of practice and right view. These factors 

are conducive to enlightenment according to the principle of 37 Factors of Enlightenment re-

spectively and he had terminated ten fetters (Sañyojana). Angulimāla Thera was able to cross 

over all defilements with serious practice although he had to face the consequences of his 
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past kamma by accepting patiently and sincerely. 

 For an application of Angulimāla Thera case for developing people’s behavior, 

one can (i) be assiduous, (ii) vigilant, (iii) tolerant. These are concordant aspects found in the 

Angulimala Thera’s behavior and attainment. 

Keywords: Law of Kamma, Enlightenment

๑. บทนำา

 หลักคำาสอนของพระพทุธศาสนาคอืทำาดีได้ด ีทำาชัว่ไดช้ัว่ พฤตกิรรมหรอืการกระทำาต้องสอดรบักบัผล

แหง่กรรมแนน่อน แตก่ม็สีิง่ทีน่า่เคลอืบแคลงสงสยัอยูเ่สมอ เชน่ พฤตกิรรมของพระ องคลุมิาลในอดตี ซึง่เดมิทา่น

ชือ่อหงิสกะ เกิดในตระกูลพราหมณบ์ดิาของทา่นเปน็ปโุรหติของพระเจา้ ปเสนทโิกศล ตอ่มาท่านมพีฤตกิรรมโหด

ร้ายได้ฆ่ามนุษย์ตายจำานวนมาก แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตของท่านจึงพลิกผันจาก

ผู้โหดร้ายกลายเป็นพระอรหันต์ ผู้เพียบพร้อมด้วย ศีลาจารวัตร 

 การศกึษาประวตัคิวามเปน็มาของพระองคลิุมาล ทำาใหซ้าบซึง้ถงึเรือ่งกฎแห่งกรรมและนำา้พระทยัอนั

เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณของพระพุทธองค์ท่ีมีต่อเวไนยสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่แยกว่าเป็นผู้รักใคร่ในพระองค์ 

เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือว่าเป็นศัตรูต่อพระองค์การฆ่าสัตว์หรือการทำาร้ายสัตว์พระพุทธองค์ ทรงสั่งสอนให้พุทธ

บรษัิทพงึงดเวน้ตามหลกัแหง่ศลี ๕ ทีถ่อืวา่เปน็หลกัประกนัชวีติในสงัคมตลอดมา เพราะมนษุยค์วรมเีมตตากรณุา

ต่อกัน และพร้อมที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ด้วยการขจัดรากเหง้าของความชั่ว โดยสอนมนุษย์ให้ทำาทานเพื่อ

ขจัดความโลภ ให้มีเมตตากรุณาเพื่อขจัดความโกรธ และให้มีปัญญาเพื่อขจัดความหลง เพราะพระพุทธองค์ทรง

เล็งเห็นธรรมชาติของทุกชีวิตท่ีเหมือนกันคือ รักสุขเกลียดทุกข์ความดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับภัยธรรมชาติและสภาพ

แวดล้อม เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตอย่างมีความสุข ตามสัญชาตญาณแห่งความรักชีวิต 

 ฉะน้ัน การฆ่าสัตว์จึงเป็นการกระทำาความชั่วที่มีผลทำาให้ได้รับทุกข์ ยิ่งการฆ่ามนุษย์ด้วยแล้วถือว่า

เป็นบาปมาก มีผลทำาให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส แต่พฤติกรรมของความโหดร้ายในการฆ่า

มนุษย์เป็นจำานวนมากเกือบถึงพันคนขององคุลิมาล แต่ทำาไมจึงสามารถบรรลุธรรมได้ องคุลิมาลในอดีตปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณมาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุพระอรหัตตผลสำาเร็จเป็นพระอริยบุคคลช้ันสูงสุด

ในพระพุทธศาสนา เป็นกรณีท่ีมีผู้เคลือบแคลงสงสัยกันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อ

สมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันว่า พระองคุลิมาลมรณภาพแล้วจะไป

เกิดที่ไหน ขณะที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงที่ประชุมพอดี ภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามปัญหานั้น พระพุทธองค์

ตรัสว่า “พระองคุลิมาลบุตรของตถาคตนิพพานแล้ว” ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่า “พระองคุลิมาล

เคยเป็นโจรมีพฤติกรรมทารุณโหดร้ายฆ่ามนุษย์ตายจำานวนมาก ทำาไมจึงสามารถนิพพานได้” ๒๘๖ คำาตอบคือจะ

ต้องแยกระหว่างส่วนที่เป็นกุศล และ ส่วนที่เป็นอกุศล ท่านองคุลิมาลสะสมบุญบารมีในอดีตชาติ เมื่อเหตุปัจจัย

พร้อม ท่านได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ ส่วนอกุศลที่ท่านสะสมมา ทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันซึ่งจะต้องให้ผล
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ในชาติต่อไปก็ไม่สามารถให้ผลได้ อกุศลกรรมที่เคยทำาไว้ จึงให้ผลเพียงชาตินี้ที่เป็นชาติสุดท้าย คือ โดนก้อนหิน

ที่คนอื่นปามากระทบท่าน นี่เป็นกรรมที่ให้ผลแทนที่ท่านจะต้องตกนรก เพราะท่านจะไม่เกิดอีกนั่นเอง 

 ในกรณีนี้ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) ทรงมีพระราชปุจฉาสมเด็จพระ

สงัฆราชและพระราชาคณะวา่ พระอสตีสิาวกและพระปกตสิาวก สรา้งบารมมีามาก จงึไดส้ำาเรจ็เปน็พระอรหนัต์

ชา้เรว็กวา่กนัตามกำาหนด แตก่ริยิาอารมณก์เ็ปน็ปกต ิมไิดม้ปีรากฏวา่เป็นผูห้ยาบชา้ประการใด แตอ่งคลุมิาลนัน้

เกดิในชาติใด ๆ  ก็ลว้นแตป่รากฏวา่มใีจบาปหยาบชา้ ทำาปาณาตบิาตฆ่าสตัวต์ดัชวีติโดยมาก จนมาในชาตสุิดทา้ย

ทีจ่ะไดส้ำาเรจ็เปน็พระอรหนัตอ์ยูแ่ลว้ กย็งัเปน็โจรฆา่มนษุยต์ายจำานวนมาก เมือ่เปน็เชน่นีข้อ้ทีว่า่องคลุมิาลสรา้ง

บารมีแสนกัปนั้น เอาสิ่งใดมานับเป็นแสนกัปบารมี” ๒๘๘

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงมีพระราชปรารภเม่ือก่อนวันเข้า

พรรษา พ.ศ. ๒๕๐๘ และทรงฝากปัญหาทางศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

กรงุเทพมหานคร เพือ่ใหช้าวพทุธทัง้หลายชว่ยกันคดิและพจิารณาว่า “เหตใุดผู้รา้ยฆ่าคนตายจงึเปน็พระอรหนัต์

ได้”๒๘๙ ผู้วิจัยเลือกทำาวิจัยเรื่องนี้ เพราะเกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้อ่านหนังสือพระราชปุจฉา เรื่องเหตุใด

ผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นพระอรหันต์ได้และพิจารณาแล้วเห็นว่า ประวัติความเป็นมาของพระองคุลิมาลน้ัน เป็น

หลักฐานยืนยันคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเก่ียวกับเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมได้เป็นอย่างดี แม้พฤติกรรมของ

พระองคุลิมาลจะขัดแย้งกับผลของกรรม ท้ังยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนเราสามารถดำาเนินชีวิตผิดพลาดกันได้ 

แต่เมื่อรู้ตัวว่าผิดพลาดแล้วก็ควรกลับตัวเริ่มต้นใหม่ให้ถูกต้องตามคลองธรรม ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 “โย พาโล มญฺญตี พลำ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว พาโล วุจฺจติ. คนพาลที่รู้ตัว

ว่าเป็นคนพาล ยังเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนพาลที่สำาคัญตนว่าเป็นบัณฑิต นั่นแหละเรียกว่าคนพาลแท้” ๒๙๐ 

 ทั้งนี้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังถือเป็นทิฏฐานุคติ หรือเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตเมื่อรู้ว่าผิดพลาด

แลว้กก็ลบัใจเริม่ตน้ชวีติใหมไ่ด ้เพราะไมส่ายเกนิไปสำาหรบัการทำาความด ีดงันัน้จงึเปน็เรือ่งนา่สนใจวา่ พฤตกิรรม

กับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาลมีความสอดคล้องกันอย่างไร ทั้งที่องคุลิมาลฆ่ามนุษย์จำานวนมาก แต่ทำาไม

อกุศลกรรมที่ทำาจึงไม่ให้ผล และทำาไมพฤติกรรมที่โหดร้ายเช่นนี้ จึงสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ได้ 

จึงเป็นเรื่องที่ที่ควรทำาการศึกษาวิจัยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมและปัจจัยที่นำาไปสู่การบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล

 ๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมขององคุลิมาล

๒๘๖ ที.ปา. (ไทย). ๑๑/๓๑๕/๓๐๒.
๒๘๗ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, องคุลิมาลฆ่าคนมากมาย ทำาไมไม่ตกนรก: [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.dhammahome.com/
 webboard/topic๒๐๔๓๕.html [๒ พ.ย. ๒๕๕๙]
๒๘๘ พร รัตนสุวรรณ, พระราชปุจฉาเรื่องเหตุใดผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นพระอรหันต์ได้, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๘), หน้า ๑.
๒๘๙ พร รัตนสุวรรณ, พระราชปุจฉาเรื่องเหตุใดผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นพระอรหันต์ได้, หน้า ๒.
๒๙๐ ขุ.ธ. (ไทย). ๒๕/๖๓/๔๖.
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๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร

 (Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research) จากคัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถ

กถา ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) ศึกษาจากเอกสาร วารสาร บทความ และรายงานการวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง มีลำาดับขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ขั้นรวบรวมข้อมูล

 ศกึษาพฤตกิรรมและการบรรลธุรรมของพระองคุลิมาล จากพระไตรปฎิกและอรรถกถา รวมทัง้แนวคิด

ความสอดคลอ้งระหวา่งกรรมและการให้ผลของกรรม จากหนงัสอื ตำารา เอกสาร วารสาร บทความ และรายงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

บุรีรัมย์ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

 ๓.๒ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล ในเอกสารขั้นปฐมภูมิ และทุติย

ภูมิมาวิเคราะห์ เพื่อหาประเด็นความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดที่ได้กำาหนด เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย โดยยึดหลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพคือ อุปนัยวิธี (inductive method) ข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์จะนำาเสนอเป็นลำาดับต่อไป

 ๓.๓ ขั้นนำาเสนอข้อมูล

 เมือ่ไดข้อ้มลูจากการวิเคราะหแ์ลว้ กน็ำามาเรยีบเรยีงขอ้ตามลำาดบัความสำาคญั โดยจดัระเบยีบขอ้มลู

ตามประเดน็ท่ีไดก้ำาหนดไวใ้นสารบญั ซึง่ไดแ้ตกประเดน็จากวตัถุประสงคก์ารวจัิย ต่อจากนัน้ก็มกีารเขยีนรายงาน

วิทยานิพนธ์ เชิงพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยเอกสาร ขั้นสุดท้ายคือ สรุป และนำาเสนอผลงาน

วิจัยเอกสารขั้นตอนสุดท้าย คือ สรุป และนำาเสนอผลงานวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย
 การศกึษาวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของพฤตกิรรมกบัการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล และการศึกษา

นีม้จีดุประสงคเ์พือ่ศกึษาหลกักรรมในพระพทุธศาสนาเถรวาท เพือ่ศกึษาการบรรลธุรรมและปจัจยัทีน่ำาไปสูก่าร

บรรลุธรรมของพระองคุลิมาล และศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระอง

คุลิมาล ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๔.๑ หลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ความหมายของกรรมว่า “กรรม” เป็นไปในทางเดียวกันกล่าวคือ ก็ยังยึดความหมายจากพุทธพจน์

ที่ว่า เจตนาหำ ภิกฺขเว กมฺมำ วทามิ คือ กรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเจตนาที่ประกอบด้วยกิเลสตามหลักของวัฏสงสาร

เมื่อมีกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนก็จะเกิดเป็นกรรมและต้องเสวยวิบากกรรมต่อไป และทำาให้เกิดกิเลสและต้องสร้าง

กรรมต่อไป

 ประเภทของกรรม ในทางพระพุทธศาสนานั้น ในพระไตรปิฎกแบ่งกรรมออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑. 

กรรมขาวให้ผลขาว ๒. กรรมดำาให้ผลดำา ๓. กรรมทั้งขาวและดำาให้ผลทั้งขาวและดำา ๔. กรรมไม่ดำาไม่ขาวให้ผล

ไม่ดำาไม่ขาว ส่วนในอรรถกถาแบ่งกรรมออกเป็น ๓ ประเภท ประเภทละ ๔ ชนิด รวมเป็นกรรม ๑๒ ชนิด คือ ๑. 

ชนกกรรม ๒. อุปถัมภกกรรม ๓. ปุปปีฬกกรรม ๔. อุปฆาตกกรรม ๕. ครุกรรม ๖. พหุลกรรม ๗. อาสันนกรรม 
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๘. กตัตตากรรม ๙. ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม ๑๐. อปราปรเวทนียกรรม ๑๑.อุปปัชชเวทนียกรรม ๑๒. อโหสิกรรม 

ลักษณะของกรรม ลักษณะของกรรมนั้น เมื่อกระทำากรรมแล้วน้ัน กรรมน้ันย่อมให้ผลอย่างแน่นอนในหลักคำา

สอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องยืนยันถึงกรรมว่า เมื่อเราทำากรรมลงไปแล้วจะ

ต้องได้รับผลแน่นอนที่สุด โดยได้รับตามการกระทำาของบุคคล ๆ นั้น และอยู่ที่เจตนาในการกระทำาเมื่อมีเจตนา

ที่รุนแรง กรรมนั้นก็จะส่งผลรุนแรงกลับมาเช่นกัน

 ๔.๒ การบรรลุธรรมและปัจจัยที่นำาไปสู่การบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล

ความหมายของการบรรลุธรรม การบรรลุคือสำาเร็จหรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การเข้าใจธรรมใน

ระดบัตน้ ๆ  คอื ระดบัโลกยีะ จนถงึเขา้ใจเขา้ถึงธรรมในระดบัมรรคผล คอืระดับโลกตุระ หลกัคำาสอนของพระพทุธ

ศาสนาทั้งหมดเป็นกระบวนการฝึกปรือพัฒนามนุษย์ ดังนั้นคนที่เข้าสู่กระบวนการฝึกตนแล้ว ย่อมประสบผล

สำาเร็จคือเข้าถึงจุดมุ่งหมายในระดับต่าง ๆ กันไป

 ความเปน็มาของการบรรลธุรรม หลงัจากพระพทุธเจา้ตรสัรูเ้ปน็พระอรหนัต ์คือปฏบัิตมิชัฌมิาปฏปิทา

ทางสายกลาง อันได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นหนทางก่อให้เกิดปัญญา เป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อตรัสรู้ 

และมัชฌิมาปฏิปทาก็มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นแนวทางให้ถึงพระอริยบุคคล ย่อมไม่มีความสงสัย

ในคุณธรรมของตนเองท่ีได้บรรลุแล้ว เพราะปัจจเวกขณญาณของท่านย่อมพิจารณาทั้งมรรคผลกิเลสที่ละแล้ว 

กิเลสที่ยังเหลือท่านจึงไม่สงสัย

 หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม หลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงการบรรลุธรรมที่เรียกว่า ภาวนาซึ่งเป็น

ธรรมที่เป็นเครื่องอบรมทางกายทางจิตและทางปัญญา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กรรมฐานคืออารมณ์อันเป็นที่

ตัง้แหง่สมถะและวิปสัสนาภาวนา ภาวนาม ี๒ อยา่งคอืสมถะและวปิัสสนาภาวนา สำาหรับวธิีปฏบิัตทิัง้สมถะและ

วิปัสสนาภาวนา ถึงแม้จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ภาวนาทั้งสองต่างช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้เข้าถึงการ

บรรลุธรรมได้

 การบรรลธุรรมของพระองคลุมิาล ซ่ึงเริม่ดว้ยการปฏบิตัสิมาธ ิ๒ อยา่ง คอื สมถกรรมฐานและวปิสัสนา

กรรมฐานตามลำาดบั พรอ้มท้ังตดัปลิโพธไิด้อยา่งสิน้เชงิ ซ่ึงเปน็ธรรมทีส่นับสนนุหรอืองคป์ระกอบทีเ่อือ้อำานวยแก่

การปฏบิตั ิเพือ่ใหพ้ระองคลุมิาลบรรลธุรรมข้ันสงูข้ึนไป และแสวงหากลัยาณมิตรมอบเป็นศษิยค์รอูาจารยป์ฏบัิติ

กรรมฐานที่ถูกจริตนิสัย และสิ่งที่เป็นสัปปายะ เป็นสิ่งที่เหมาะสมเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล

  เหตปุจัจยัทีม่ผีลทำาให้พฤตกิรรมของพระองคุลิมาลบรรลุธรรม และปจัจยัทีม่ผีลทำาใหพ้ฤตกิรรมของ

พระองคลุมิาลบรรลธุรรมจนเปน็พระอรหนัตไ์ดน้ัน้ อนัดบัแรกผู้นัน้จะตอ้งไมไ่ดท้ำาอนนัตรยิกรรม ๕ ประการ และ

ต้องอาศัยปัจจัย ๒ อย่าง คือ (๑) ปรโตโฆสะหรือปัจจัยภายนอก (๒) โยนิโสมนสิการ หรือปัจจัยภายในพร้อม

ทั้งปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ และศึกษาปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อัน

เป็นหลักแห่งการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของอารยชน หรือวิธีดำาเนินชีวิตที่ประเสริฐซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเกื้อหนุนให้

พฤติกรรมการฆ่าให้เลิกฆ่าได้ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ซึ่ง

พระองคุลิมาลก็อาศัยปัจจัยเหล่านี้เหมือนกัน

 ระดับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ การปฏิบัติให้เป็นอริยบุคคล อันจะเกิดให้มีสภาวะการรู้แจ้ง

โดยละสังโยชน์ ๑๐ ประการในระดับพระโสดาบัน จะสามารถละกิเลสได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพต

ปรามาส ในระดับพระสกทาคามี จะสามารถละกิเลสได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสให้หมด

สิ้นไป และทำาราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง ในระดับพระอนาคามี จะสามารถละกิเลสได้ คือสักกายทิฏฐิ 
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วิจิกิจฉา สีลัพพตปราส กามราคะ และพยาบาทให้หมดสิ้นไป และในระดับพระอรหันต์ สามารถละกิเลสที่เป็น

เครื่องกันสังโยชน์ทั้งหมด ๑๐ ประการ คือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท รูป

ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาให้หมดสิ้นไป

 ๔.๓ วิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล 

 ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องของสภาวะ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การรับรู้ (๒) สติปัญญา (๓) การคิด (๔) เจตคติ และ (๕) อารมณ์ เพราะเป็นส่วน

ประกอบที่สำาคัญของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ย่อมส่งผลถึงความสำาเร็จ และเป็นกำาลังเสริมในการ

ปฏิบัติธรรม ให้เกิดอรหัตผลที่เป็นจริง

 กฎแห่งกรรมกับจุดเปลี่ยนวิถีชีวิตของพระองคุลิมาล ซึ่งเป็นกระบวนปฏิบัติไปตามลำาดับ ได้แก่การ

ปรับกระบวนการคิด การเปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิม การเปลี่ยนแนวปฏิบัติใหม่ การมีความเห็นตรง และนำาตนไป

สู่อริยะการรู้แจ้ง ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา โดยได้ปฏิบัติตามหลักธรรมโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

ประการตามลำาดับและได้ตัดสังโยชน์ ๑๐ ประการ

 กฎแหง่กรรมกบัการบรรลธุรรมของพระองคลุมิาล พระองคุลมิาลไดข้า้มพน้ดว้ยการปฏบิตัติามหลกั

ธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถตัดกิเลส หรือพ้นจากโลกียะ ไปสู่โลกกุตระ อันเป็นสิ่งเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติ

เพื่อการบรรลุธรรมอย่างตั้งใจไม่หวั่นไหว จากผลกรรมเก่าถึงแม้จะมีกรรมเก่ามาปิดปัง แต่ท่านยอมรับผลโดย

ทำาใจและบริสุทธิ์ใจ

 การประยุกต์ใช้ผลกรณีพระองคุลิมาลกับการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทย โดยสามารถ

ประยุกต์ตามหลักธรรมดังต่อไปนี้

 การเป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียร การเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรพระองคุลิมาลตอนเป็นอหิงสกะ

กุมาร ได้เข้ารับการศึกษาเล่าเรียนจากอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเป็นอย่าง

ยิ่ง ตลอดถึงคอยรับใช้ใกล้ชิดอาจารย์และภรรยา จนเป็นที่รักและโปรดปรานของอาจารย์

 การเป็นผู้ไม่ประมาท หลังจากท่ีพระองคุลิมาลได้เข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า

แล้ว ท่านกลับได้สติ จึงทูลขอบวชซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตบวชให้ นับว่าท่านเป็นคนประเภทต้นคดปลาย

ตรง สมควรยึดถือเป็นเยี่ยงอย่าง

 การเปน็ผู้มคีวามอดทนหลงัจากทา่นบวชแลว้ ประชาชนมกัหวาดกลวัทา่น บางครัง้ถงึกบัถกูเขาขวา้ง

ด้วยก้อนหิน ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส แต่ท่านก็มีความอดทน บำาเพ็ญสมณธรรมและได้บรรลุอรหันต์ใน

ที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนานั้น กล่าวถึงความอดทน คือหลักขันติ

๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของ พระองคุลิมาล ได้เกิด

องค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดช้ี้ใหเ้หน็การวเิคราะห์พฤตกิรรมของพระองคลุมิาลนัน้ เปน็สว่นสำาคญั

ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พร้อมทั้งได้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเพื่อที่จะให้บรรลุธรรม โดย

พระองคุลิมาลมีความตั้งใจและยอมรับผลของกรรมเก่าด้วยใจบริสุทธิ์ แต่ถ้าจะมีการศึกษาในครั้งต่อไป เพื่อ
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ให้เห็นความชัดเจนหรือรายละเอียดข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพระองคุลิมาลที่ผ่านมาก่อนจะเจอ

พระพุทธเจ้าหรือหลังจากที่พระองคุลิมาลสำาเร็จแล้วช่วยสังคมในประเด็นอ่ืน ๆ ก็สามารถศึกษาได้ในส่วนการ

วิเคราะห์ในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ หรือเพื่อต่อในประเด็น ดังต่อไปนี้

 ๑. วิเคราะห์การพัฒนาตามแนวทางบรรลุธรรมของพระองคุลิมาลในลักษณะเชื่อมโยงศาสตร์สมัย

ใหม่โดยมีทฤษฎีการพัฒนาตามศาสตร์แห่งพฤติกรรมศาสตร์

 ๒. วเิคราะหก์ารพฒันาตามแนวทางบรรลธุรรมของพระองคลุมิาลในประเด็นเดยีว คอื ดา้นการพัฒนา

ด้านการศึกษา หรือประเด็นการประยุกต์ใช้ในด้านจิตวิทยา เป็นต้น.

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย :

ก.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกำ ๒๕๐๐. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

________.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ข.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)

(๑) หนังสือและเอกสารภาษาไทย :

บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘.

พร รตันสวุรรณ. พระราชปจุฉาเร่ืองเหตใุดผูร้า้ยฆา่คนตายจงึเปน็พระอรหนัตไ์ด้. กรงุเทพฯ: โรงพมิพว์ญิญาณ, 

 ๒๕๓๘.

พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. ๙). เรื่องกรรมทีปนี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๒๗).

พทุธทาส อินทปญัโญ. คูม่อืมนษุย.์ กรงุเทพฯ: โรงพมิพชุ์มนมุสหกรณก์ารเกษตร แหง่ประเทศไทย จำากดั, ๒๕๕๒. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 

 บริษัทสหธรรมิกจำากัด,

สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก (เจรญิ สวุฑฒฺโน). หลกักรรมในพระพทุธศาสนา. 

 กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย. หน้า ๓.

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). กฎแห่งกรรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 

 บริษัท สหธรรมิก จำากัด

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
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พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). กรรมทีปนี. เล่ม ๒ พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 

 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย เล่ม ๑. พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง. 

 นครปฐม : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ซีเอไอ เซ็นเตอร์ จำากัด, ๒๕๔๘. หน้า ๒๗-๒๙.

พระเมธธีรรมาภรณ ์(ประยรู ธมมฺจตฺิโต). พระพทุธศาสนากบัปรชัญา. กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้กรุป๊, ๒๕๓๓. 

 หน้า ๑๒๙.

พระคันธสารภิวงศ์. โพธิปักขิยธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัทบุญศิริการพิมพ์ จากัด, ๒๕๔๙. 

ศาตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก. เพื่อความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหลักกรรม. กรุงเทพฯ: 

 สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). กฎแห่งกรรม : 

 ความเข้าใจเรื่องกรรม ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐.

(๒) วิทยานิพนธ์ :

พระมหาอำานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง).“การศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

นางสาวศิริกาญจน์ ทัศนีย์ไตรเทพ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องฆาตกรกับการบรรลุเป็นพระอรหันต์: 

 ศึกษาเฉพาะกรณีพระองคุลิมาลเถระ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยา: 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต. “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในทรรศนะ

 ของพทุธปรชัญาเถรวาทกับซกิมนัดฟ์รอยด”์. วทิยานพินธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั:

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

อัมพร หุตะสิทธิ์ “กรรม ๑๒ และการให้ผล”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. (โครงการบัณฑิตศึกษา: 

 สถาบันราขภัฎธนบุรี, ๒๕๔๖.

พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต (สุขดำา). “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์

 ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับซิกมันด์ ฟรอยด์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  

 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
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วิเคราะห์คุณค่าแห่งหลักพุทธธรรมในบุญข้าวประดับดิน 

An Analysis of Valve of Buddlist Principle in Boon Khao Phradap Din.

พระพรชัย กตปุญฺโญ (บัวจูม) *

พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร.สงวน หล้าโพนทัน**

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติประเพณีบุญข้าวประดับดิน ๒) 

เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญข้าวประดับดิน ๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าแห่งหลักพุทธธรรมในประเพณี

บญุขา้วประดบัดนิ ซึง่เปน็การศกึษาวจิยัเชงิเอกสาร และนำาเสนอขอ้มลูในรปูแบบการเขยีนพรรณนา พรอ้มเสนอ

แนวคิดของผู้วิจัยโดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ และปัญหาที่การทราบ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า 

 ประเพณบีญุขา้วประดบัดนิเป็นหนึง่ใน ฮตีสิบสอง คองสิบส่ี และเปน็ประเพณทีีส่ำาคัญของชาวอสีาน

ได้มีประวัติความเป็นมาจากตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่เล่าสืบต่อกันมาในนิทานธรรมบทโดยปรารภถึงญาติของพระ

เจ้าพิมพิสารที่ตายไปแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรกตลอดพุทธันดร จึงได้ทำาบุญอุทิศให้ไปซึ่งเป็นการทำาบุญให้

แก่ญาติที่ตายไป แล้วทำาให้ทุกข์ทุเลาเบาบางไป ซึ่งบุญข้าวประดับดินน้ีได้แฝงไว้ซ่ึงความกตัญญูกตเวทีจนเกิด

เป็นประเพณีที่ยอมรับและปฏิบัติร่วมกันในชุมชน ทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องต่อ

กันมาถึงปัจจุบัน

 ในบุญข้าวประดับดิน หลักพุทธธรรมธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้แก่ หลักทาน ศีล ภาวนา ความ

กตัญญู หลักของทิศ ๖ หลักของปุพพเปตพลี หลักของความศรัทธา หลักของความไม่ประมาท และหลักของ

ความสามัคคี ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมธรรมที่ทำาให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสงบสุข ตลอดถึงส่งผลให้สังคมโดยรวมเกิด

สันติสุข

จากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในบุญข้าวประดับดินยังพบว่า ได้ส่งผลต่อสังคมหลายด้าน คือ (๑) ในด้าน

สังคม หลักพุทธธรรมในบุญข้าวประดับดินทำาหน้าท่ี เป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคมโดยการยกเรื่องอบายภูมิ

มานำาเสนอให้คนในสังคมได้รับรู้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเจริญมั่นคง สร้างความเป็นปึกแผ่น

ให้กับสถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมโดยรวม ช่วยแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงในสังคมได้ (๒) ด้านจิตใจ ในด้านของจิตใจนั้น เมื่อชาวบ้านทำาบุญแล้วย่อมมีความสุขใจเกิด

ขึ้น เพราะการทำาบุญนั้นจะต้องถึงพร้อม ๓ ขณะ คือ ตั้งแต่คิด ขณะทำา และหลังจากทำา ซึ่งใจต้องผ่องใส อิ่มอก

อิ่มใจสดชื่น (๓) ด้านความสามัคคีของชุมชน ประเพณีบุญข้าวประดับดินเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสามัคคีและ

* นิสตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์.
**อาจารย์ที่ปรึกษา.
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รักษาความแนบแน่นของชาวอีสานเอาไว้ทำาให้ประชาชนมีความรวมมือและสร้างความสามัคคีทั้งในชุมชนและ

หมู่บ้าน มีการรวมญาติมิตร เพื่อนพ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคน ร่วมมือร่วมใจกัน จนทำาให้งานทุกอย่างที่ทำาให้

ประสบความสำาเรจ็และนำาไปสูชุ่มชนทีม่คีวามเข้มแข็งตอ่ไป (๔) ดา้นวิถชีวีติชุมชน ในบญุข้าวประดบัดินนัน้ สรา้ง

ความรูส้กึเปน็ความเปน็ญาตเิปน็พีเ่ป็นนอ้งกบัชาวบา้นร่วมชมุชน สง่ผลให้วถิปีฏบิตัติอ่กนัมลีกัษณะของการชว่ย

เหลอืเกือ้กลูและแบง่ปนัซึง่กนัละกนั กเ็ทา่กบัว่าไดส้รา้งเสถยีรภาพใหก้บัสงัคมสว่นรวมได ้ดว้ยเหตทุีว่า่ยามใดที่

สงัคมนัน้มคีวามพรอ้ม ทีจ่ะชว่ยเหลอืกนัระหวา่งสมาชิกภายในสงัคม เวลาสมาชกิของสงัคมนัน้ประสบกบัความ

เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ สังคมนั้นก็จะให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือกันในการบรรเทาความเดือด

ร้อน (๕) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในบุญข้าวประดับดินนั้นสำาหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์ ก็คือผู้ที่กระทำาความดี

นัน่เอง สงัคมหนว่ยอืน่กไ็ดร้บัผลประโยชนจ์ากกจิกรรมนีด้ว้ย โดยเฉพาะเหลา่ภกิษใุนพระพทุธศาสนา เมือ่เหลา่

ภิกษุได้รับการอุปถัมภ์ด้วยไทยทานท้ังหลาย ผลที่ตามมาคือท่านจะมีพลังกายในการปฏิบัติตน ตามหลักของ

พระพุทธศาสนาและมีพลังกายพลังใจ ที่จะกระทำาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาตลอดจนถึงสังคม ในด้านต่างๆ 

เช่นการแสดงธรรม บำาเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ แก่สังคมได้ รวมทั้งมีการอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวประดับ

ดิน ให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

คำาสำาคัญ: หลักพุทธธรรม, บุญข้าวประดับดิน

ABSTRACT

 Objectives of the study were (1) to study Boon Khao Phradap Din rite, (2) to study 

Buddhist principles in Boon Khao Phradap Din ceremony, and (3) to investigate values in the 

Buddhist principles. This study was a documentary research presenting information in a descript 

form along with a researcher’s view aiming to answer research question based on objectives 

and problems. Findings were as follows:

 Boon Khao Phradap Din is one of the Hietsipsong Kongsippi and an important 

tradition of Isan people tracing back to the time of the Buddha told in Dhammapada tale 

mentioning the King Bimpisara’s departed relatives that were born as hungry ghosts for long 

period between the two Buddha’s times. The king made merits and dedicate his meritorious 

deed to his relatives, whose sufferings diminished because of merits dedicated. This practice is 

interleaved with gratefulness and later became Boon Khao Phradap Din accepted and practice 

in the community as a spiritual refuge and communal identity till present.

 The Buddhist principles found in Boon Khao Phradap Din consist of Dāna (charity), 

Sila (morality) and Katannutā (gratitude), Six quarters; Pubbapetabali (offering to the departed), 

Saddhā (faith), Appamāda (carelessness) and Sāmaggi (unity) and these principles are conducive 

to happiness, resulting in peace and harmony in the whole society.
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 The Buddhist principles in Boon Khao Phradap Din give great impact to society in 

various dimensions;

 1) Social aspect: Buddhist principles give great impact on society as Agencies of 

social control by presenting woeful states to public in order to strengthen and unify family 

and society and lessen social violence.

 2) Mental aspect: After performing merits, people’s mind become happy and peaceful 

because of three successive processes of merit making, thinking to do, doing and after doing. 

 3) Unity of community: The Boon Khao Phradap Din plays its role as part of building 

unity to the community of Isan people with the strong collaboration of community members 

consisting of relatives, friends, and villagers and with this, sustainable success and a strong 

community will be built. 

 4) The way of life: The Boon Khao Phradap Din helps people create kinfolks’ bonds 

that are helpful and generous to each other and by this manner, social members who are in 

trouble can be assisted.

 5) Religious and cultural aspect: The Boon Khao Phradap Din provides great benefits 

to good performance, Buddhist monks, and other social units, especially Buddhist monks, who 

are after supported well with offerings and prerequisites will perform their religious duties like 

preaching, public welfare service etc. including preservation of The Boon Khao Phradap Din.

Keywords: Buddhist Principle, Boon Khao Phadap Din

๑.บทนำา
 จากสงัคมไทยในสมยัอดตีจนถงึปจัจบุนั โดยเฉพาะสังคมชาวอีสาน ท่ีมคีวามเปน็อยูท่ีเ่รยีกไดว้า่อยูก่บั

ธรรมชาติปลูกข้าวกินเอง อาหารก็หาได้โดยไม่ต้องซื้อ หรือในบ้างครั้งก็สามารถที่จะขอจากเพื่อนบ้านได้ เพราะ

ชุมชนชาวอีสานนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาติและทั้งทางด้านการเป็นอยู่ที่อาศัย

พึง่พาซึง่กนัและกัน ใครหาอะไรมาไดจ้ากทอ้งไรท่อ้งนากน็ำามาแบง่ปนัซึง่กนัและกันนัน้กเ็ปน็การแสดงให้เห็นวา่

สังคมในสมัยน้ันมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่กันมาก สังคมมีความสงบร่มเย็นด้วยวัฒนธรรมท่ีมีความเป็นไทยความมีนำา้

ใจให้แก่กันและกันเสมอ สาเหตุหลักที่ทำาให้คนไทยหรือชาวอีสานในสมัยนั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ก็มาจาก

ความเชือ่ในทางพระพทุธศาสนา ทีอ่งคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงส่ังสอนไว ้อกีท้ังพระสงฆก็์นำามาเผยแผ่

ใหป้ระชาชนไดรั้บรูแ้ละนำาไปปฏบิตัจิงึสง่ผลใหส้งัคมไทยเกดิความสมคัรสมานสามคัคีกันมีความรกัใครป่รองดอง

กัน ตั้งแต่ระบบครอบครัว บิดา มารดามีความรักความเมตตาต่อบุตร บุตรมีความรักความเคารพต่อบิดามารดา 

มคีวามเคารพตอ่ปู่ยา่ตายายแลว้มคีวามเคารพตอ่ครบูาอาจารย ์จงึส่งผลใหใ้นสงัคมนัน้ ๆ  มคีวามเมตตากรณุาตอ่

กนั มองเหน็กันก็มคีวามรูส้กึเป็นเหมือนญาตพิีน่อ้ง สิง่เหลา่นีเ้กดิจากการบม่เพาะในทางดา้นวฒันธรรมประเพณี

ในทางพระพทุธศาสนาจึงทำาใหส้งัคมไทยมคีวามผกูพนักับสถาบนัศาสนา เพราะศาสนาเปน็เครือ่งยดึเหน่ียวทาง

จิตใจ และศาสนาก็เป็นบ่อเกิดที่สำาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ์ ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนไทย 
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อกีทัง้ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยนัน้มีความเก่ียวเนือ่งผกูพนักบัพระพทุธศาสนามาเปน็เวลายาวนาน พระพทุธศาสนา

จงึไดม้บีทบาทและมคีวามสำาคญัซึง่เกีย่วข้องกบัวถิชีวีติรวมทัง้ความเป็นอยูข่องคนในสงัคมไทย ไมว่า่จะเปน็ทาง

ตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม อีกทั้งประเพณีไทยล้วนแล้วแต่มีจุด

กำาเนิดมาจากพระพุทธศาสนา

 มนษุยเ์ปน็สตัวท์ีน่า่ศกึษา เพราะมนษุยม์คีวามซบัซอ้นมากมายในตวัเอง มนษุยค์ดิคน้สิง่ตา่ง ๆ  กอ่ให้

เกิดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันเกิดมาจากความเคารพเชื่อถือ ซึ่งแม้มนุษย์จะรู้จักคิดประดิษฐ์ คิดว่ามีความ

ฉลาดกว่าสัตว์อื่น ๆ ทั้งหลาย แต่มนุษย์ก็อ่อนแอในบางเรื่อง โดยเฉพาะการที่พยายามจะแสวงหาความลึกลับ 

อำานาจทีเ่กิดขึน้นอกเหนอืตวัตนสรา้งขึน้มาเพราะความกลัว เพราะความไมเ่ข้าใจในอำานาจลึกลับตา่ง ๆ  จงึทำาให้

มนุษย์แสวงหาที่พึ่งที่เป็นสิ่งตอบสนองบรรเทาอำานาจลึกลับ หรืออ้อนวอนในอำานาจลึกลับ เทพเจ้า ผี เทวดา จึง

เป็นที่มาของความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ตลอดจนประเพณี โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่คนไทย ไดซ้มึซบัพระพทุธศาสนามาตัง้แตส่มยัพระเจา้อโศกมหาราช ราวพทุธศตวรรษที ่๓ ไดห้ลอ่หลอมชวีติ

คนไทยกอ่ใหเ้กดิประเพณ ีวฒันธรรม ตลอดจนการปฏิบตัติา่ง ๆ  ประยกุตเ์ขา้กับศาสนาและการประยกุตค์ำาสอน

ทางศาสนาได้กลายมาเป็นศาสนพิธีอันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาปรากฏมาจนทุกวันนี้ ๒๙๑

 พิธีกรรมจากจารีตประเพณีเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อที่มีข้อปฏิบัติสืบ ๆ กันมา ใครไม่ปฏิบัติ

ตามก็อาจจะมีการลงโทษหนัก - น้อย - เบา แล้วแต่จารีตที่แต่ละกลุ่มหนัก - น้อย - เบาชนตั้งขึ้น เช่น พิธีกรรม

ขอขมาผีบ้านผีเรือนที่หนุ่มไปจับต้องหญิงสาว พิธีกรรมการแต่งงาน พิธีกรรมลักสาวหนีของชาวเขา ซึ่งพิธีกรรม

ประเภทนี้ได้รวมไปถึงพิธีกรรมทำาบุญงานศพ การฝัง การเผาศพ อีกด้วย พิธีกรรมจารีตประเพณีนี้เรามักได้ยิน

คนอีสานเรียกพิธีกรรมประเพณีว่า “ฮีต” เช่นเดียวกับคนภาคเหนือ ๒๙๒

 ประเพณขีองชาวอสีานทีป่ฏบิตักินัมา เปน็ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทางพระพทุธศาสนาโดยสว่นใหญ่

ชาวอสีานมคีวามเช่ือตอ่หลกับญุกรรมของพทุธศาสนามาก มีความเชือ่ในเรือ่งบญุ เมือ่ใครผูท้ำาบญุไวม้าก ทำากุศล

ไว้มาก เกิดมาแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์ เป็นคนมั่งมีศรีสุขรำ่ารวยด้วยแก้วแหวนเงินทองมีคนนับหน้าถือตา มีความ

เจรญิ เมือ่ลม้ตายจากโลกนีไ้ปกจ็ะไดเ้สวยผลบญุผลกศุลอยูเ่มอืงฟา้เมอืงสวรรค์ แตถ่า้หากทำาความชัว่ไวม้ากเมือ่

ตายจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปเกิดเมืองนรกอบายภูมิ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำาบุญทางพุทธ

ศาสนาจงึมกีารปฏบิตักินัสบืมา เรยีกวา่ ฮตีสบิสอง อนัเปน็ประเพณขีองชาวอสีานทีป่ฏิบตัมิาแตบ่รรพบรุษุจนถงึ

ปัจจุบัน ฮีตสิบสองน้ันนับว่ามีความสำาคัญต่อวิถีชีวิตของคนอีสานเป็นอย่างมาก เป็นประเพณีที่มุ่งหมายให้คน

ทำาบุญและมีการพบปะกันในสังคม ทำาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักและคุ้นเคยกัน ๒๙๓

 ฮตีสบิสอง มาจากคำาสองคำาไดแ้ก ่ฮตี คอืคำาวา่ จารตี ซึง่หมายถงึ ความประพฤต ิธรรมเนยีม ประเพณ ี

ความประพฤติที่ดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาค

อีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปีเป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและ

พิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรม ทางพุทธศาสนา ๒๙๔ นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิบสองไว้ดังนี้

๒๙๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒.
๒๙๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔.
๒๙๓ อภิศักดิ์ โสมอินทร์, โลกทัศน์อิสาน, (กาฬสินธุ์: โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๓๔.
๒๙๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พุทธศาสนาในปัจจุบัน. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๕. (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน้า ๓๑๙.
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 ๑. เดือนอ้าย  - บุญเข้ากรรม

 ๒. เดือนยี่  - บุญคูณลาน

 ๓. เดือนสาม  - บุญข้าวจี่

 ๔. เดือนสี่  - บุญเผวส

 ๕. เดือนห้า  - บุญสงกรานต์

 ๖. เดือนหก  - บุญบั้งไฟ

 ๗. เดือนเจ็ด  - บุญชะฮะ

 ๘. เดือนแปด  - บุญเข้าพรรษา

 ๙. เดือนเก้า  - บุญข้าวประดับดิน

 ๑๐. เดือนสิบ  - บุญข้าวสาก

 ๑๑. เดือนสิบเอ็ด  - บุญออกพรรษา

 ๑๒. เดือนสิบสอง - บุญกฐิน

 ประเพณีของชาวอีสานมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป

ในแต่ละท้องถิ่น ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดมาจากความเชื่อ ค่านิยม และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ และอิทธิพลของศาสนา ที่มีต่อคนในท้องถิ่น ประเพณีต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญกำาลังใจใน

การประกอบอาชีพและเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด ค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การสู่ขวัญ การเลี้ยงผีปู่ตา 

ผตีาแฮก การแหเ่ทยีนพรรษา การขอฝนจากแถน ชาวอสีานเชือ่ในประเพณฮีตีสบิสองนีเ้ปน็อยา่งมาก และมกีาร

ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในบางท้องที่ปฏิบัติจนครบทั้ง ๑๒ ฮีต หรือบางท้องที่ปฏิบัติเป็น

บางฮีต จึงถือได้ว่าสังคมไทยนั้นประกอบไปด้วยสมบัติทางภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตของความเป็นอยู่ชาว

บ้านในรอบหนึ่งปีที่มีพิธีกรรมทุกเดือนซึ่งได้แสดงออกถึงความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมหรือ

ระหวา่งคนกบัธรรมชาต ิและระหวา่งคนกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิต์า่ง ๆ  ดงักรณงีานบญุประเพณขีองชาวอสีานเปน็ตน้ จน

ไม่อาจประเมนิคา่ได ้ทีส่ามารถเหน็ไดจ้นถงึปจัจบุนัทัง้ศลิปะและวฒันธรรมตา่ง ๆ  พธิกีรรมทางศาสนาเพือ่ความ

มัน่คงของชมุชนทีม่อียูม่ากมาย ประเพณกีเ็ปน็หนึง่ในมวลมรดกทีไ่ดเ้หน็และบง่บอกไดถ้งึความเจรญิรุง่เรอืงของ

ชาวอสีานนีไ้ด ้ฮตีสบิสอง คลองสบิสีเ่ปน็ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวอสีานทีป่ฏบิตัสิบืตอ่กันมาจนถงึปจัจบัุน

ซึง่เปน็วฒันธรรมแสดงถงึความเปน็ชาตเิกา่แกแ่ละเจรญิรุง่เรืองมานานเปน็เอกลักษณะของชาตแิละทอ้งถิน่และ

มีส่วนช่วยให้ชาติดำารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป อีกทั้งยังมีประเพณีที่ชาวอีสานปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น

ประจำามิได้ขาด คือ ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

 บุญข้าวประดับดิน กำาหนดพิธีในวันแรม ๑๔ คำ่าเดือน ๙ ที่เรียกกันว่า “ข้าวประดับดิน” โดยการนำา

เอาห่อข้าว ขนมหวาน และหมากพลู บุหรี่ไปวางไว้บนพื้นดินตามที่ต่าง ๆ เป็นการทำาบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้อง

ทีต่ายไปแลว้ นอกจากนัน้เมือ่ทำาบญุดงักลา่วแลว้ยงัไดม้กีารเลีย้งอาหารกนัในระหวา่งครอบครวัและแจกจ่ายไป

ตามญาติมิตรที่เคารพนับถือทั้งหลาย ในวันนี้ชาวบ้านจะพากันเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมเทศนาอีกด้วย ๒๙๕ 

๒๙๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๙๖.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 บญุขา้วประดบัดนิหรอืบญุเดอืนเกา้ นกัปราชญอ์สีานโบราณไดก้ลา่วไวเ้ปน็บทผญา โดยไดพ้รรณนา

ถึงความอุดมสมบูรณ์และประเพณีการทำาบุญในเดือนนี้ว่า ๒๙๖

 เดือนแปดคล้อยเห็นลมทั่งใบเสียว 

เหลียวเห็นหมู่ปลาขาวแล่นมาโฮมต้อน 

กบเพิ่นนอนคอยท่าฝนมาสิได้ม่วน 

ชวนกันลงเล่นนำ้าโห่ฮ้องซั่วแซว 

เดือนเก้ามาฮอดแล้วบ้านป่าขาดอน 

เห็นแต่นกเขางอยคอนส่งเสียงหาซู้ 

เถิงระดูเดือนเก้าอีสานเฮาทุกท้องถิ่น

คงสิเคยได้ยินบุญประดับดินกินก้อนทานทอดน้อมถวาย

 การทำาบุญข้าวประดับดินก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้ว ชาวอีสานถือเป็นประเพณี

ที่จะต้องทำากันทุกๆ ปีมิได้ขาดโดยได้กำาหนดเอาวันแรม ๑๕ คำ่า เดือนเก้า เป็นเกณฑ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

"บุญเดือนเก้าดับ" บางท้องถิ่นอาจจะเรียกว่า "บุญเดือนเก้าลับ" ก็มี

 พิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวประดับดิน จัดขึ้นนั้นสามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมพิธี รับเอาคุณค่าของ

หลักพุทธธรรมและกรอบศีลธรรมจรรยาไว้ในหมู่ชน พิธีกรรมจึงกลายเป็นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลใน

การปลูกฝังคุณค่าและแนวทางความประพฤติที่พึงประสงค์ พิธีกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องยำ้าเตือนให้ตระหนักรู้

เวลาและหน้าที่ของคนในวัฒนธรรมและนำาวัฒนธรรมเข้าระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความกตัญญูกตเวที

ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนปฏิบัติต่อกันดุจญาติพี่น้องในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาและ

เปน็สิง่ผกูพนัใหช้มุชนเกดิความรกั ความสามคัค ีแสดงถงึความเปน็ปกึแผน่ทางสงัคม ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของชวีติที่

ผกูพนัเชือ่มโยงกบัความเชือ่ทางศาสนาและพธิกีรรมจงึทำาใหโ้ดยพืน้ฐานการดำาเนนิชีวติของคนในสังคมไทยส่วน

ใหญด่ำาเนนิตามหลกัธรรมคำาสอนทางพระพทุธศาสนาขององศส์มเดจ็พระสมัมา สมัพทุธเจ้าและความเจรญิทาง

ดา้นวฒันธรรมประเพณทีีส่บืทอดกันมาตัง้แตบ่รรพบรุษุจนถงึปจัจบุนั ในประเพณบีญุขา้วประดบัดนินอกจากจะ

เป็นกระบวนการที่เน้นยำ้าตัวกรอบศีลธรรมจรรยาไว้ในหมู่ชน คุณค่าของหลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเพณี

บญุขา้วประดบัดนิสามารถปลกูฝงั บ่มเพาะและยงัมคุีณคา่สำาหรบัเปน็แนวทางในการความประพฤตปิฏบิตัใิหอ้ยู่

ในกรอบความดงีามได ้ผูว้จิยัประสงคไ์ดต้ัง้ประเดน็เอาหลกัพทุธธรรมทางพระพทุธศาสนามาวเิคราะหใ์หเ้หน็วา่

ในประเพณีบุญข้าวประดับดินต้องการที่สื่อหรือจะสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม อะไรบ้าง ที่จะเป็นแนวทาง

การปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตและสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในสภาพสังคมปัจจุบันได้

 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจวิเคราะห์คุณค่าของหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญข้าวประดับดิน เพื่อ

นำาผลจากการวิเคราะห์คุณค่าของหลักพุทธธรรมในบุญข้าวประดับดินที่มีต่อวิถีชีวิต ไปเป็นข้อมูลในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ ฮีตสิบสอง ให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

๒๙๕ http://www.isangate.com/local/kao_pradab_din.html.[ออนไลน์ ๒ เมษายน ๒๕๕๙.]
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติประเพณีบุญข้าวประดับดิน 

 ๒. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญข้าวประดับดิน 

 ๓. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าแห่งหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญข้าวประดับดิน

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางด้านเอกสารมีวิธีการดำาเนินการวิจัยดังนี้

 ๑.ขั้นปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเชิง

พทุธธรรมทีม่ปีรากฏในพระไตรปฎิก คมัภรีอ์รรถกถาและศกึษาเอกสารเกีย่วกับประเพณบุีญขา้วประดับดนิ รวม

ทัง้ศกึษาหลกัพทุธธรรมในประเพณบีญุขา้วประดบัดนิและวเิคราะหใ์หเ้หน็คุณค่าแหง่หลักพทุธธรรมในประเพณี

บุญข้าวประดับดิน

 ๒.ขัน้ทตุยิภมูกิารวเิคราะหข้์อมลู ผูว้จิยัจะนำาข้อมลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมมาศึกษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์

เขียนงานวิจัย พร้อมเสนอความเห็นของผู้วิจัยโดยมุ่งให้ตอบวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทราบ

 ๓.สรุป สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในรูปแบบของการพรรณนา (Description)

๔. สรุปผลการวิจัย
 ความเป็นมาของประเพณีบุญข้าวประดับดิน น้ันมีต้นกำาเนิดคือมีความเช่ือว่าการทำาบุญในวันน้ีน้ัน 

เป็นการทำาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรต หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการ

ทำาบญุทางพระพทุธศาสนาจงึมกีารปฏบิตักินัสบืมาเรยีกวา่ ฮตีสบิสอง อนัเปน็ประเพณขีองชาวอสีาน จงึเปน็มลู

เหตทุีม่าของประเพณบีญุขา้วประดบัดนิของชาวอสีานทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาตัง้แตค่รัง้บรรพบรุษุจนถงึปจัจบุนั จงึ

เป็นที่มาของประเพณีบุญข้าวประดับดินสืบมา

 ความเป็นมาของบุญข้าวประดับดิน องค์ประกอบของบุญข้าวประดับดินนั้น จากการศึกษาพบว่า 

องค์ประกอบของบุญข้าวประดับดิน ได้แก่ บุคคล เวลา สถานที่ และวัตถุสิ่งของ ที่ทำากันในวันแรม ๑๓ คำ่า และ

แรม ๑๔ คำ่า เดือนเก้า ซึ่งมีการถวายทาน ดังนี้   

 ๑. ขั้นตอนก่อนวันบุญจะมีการเตรียมงาน และบางกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก็เริ่มทำาในวันนี้

สำาหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนวันนั้น คือ พอถึงวันแรม ๑๓ คำ่า เดือนเก้า ชาวบ้านเตรียมอาหาร มีทั้งคาวหวาน 

ได้แก่ เนื้อ ปลา เผือก มัน ข้าวต้ม ขนม นำ้าอ้อย นำ้าตาล ผลไม้ เป็นต้น และหมากพลู บุหรี่ไว้ไห้พร้อม เพื่อจัดทำา

เล้ียงกันในครอบครวับา้ง และทำาบญุถวายพระภกิษสุามเณรบา้ง ส่วนสำาหรบัอทุศิใหญ้าตท่ีิตาย ใชห้อ่ดว้ยใบตอง

กล้วย อาหารคาวห่อหนึ่ง อาหารหวานห่อหนึ่ง และหมากพลูบุหรี่ห่อหนึ่ง เย็บหุ้มปลาย แต่บางคนใส่ใบตองที่

เย็บเป็นกระทงก็มี หรือหากไม่แยกกัน อาจเอาอาหารทั้งคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ ใส่ในห่อหรือกระทงเดียวกัน

ก็ได้ สิ่งของเหล่านี้ จะมากน้อยก็แล้วแต่ศรัทธา การเตรียมองค์ประกอบต่าง ๆ ของบุญเพื่อทำาให้กิจกรรมในวัน

บุญมีความสมบูรณ์และเรียบร้อยที่สุด

 ๒. ขั้นตอนวันบุญ ในวันแรม ๑๔ คำ่า เดือนเก้า ตอนเช้ามืด คือ เวลาประมาณ ๔ ถึง ๖ นาฬิกาชาว

บา้นกน็ำาอาหาร หมากพล ูบหุรีท่ีห่อ่ใสก่ระทงแลว้ไปวางไวต้ามพืน้ดนิ วางแจกไวต้ามบรเิวณโบสถ ์ตน้โพธิ ์ศาลา 

ตามกิง่ไมห้รอืตน้ไมใ้หญ่ๆ  ตอ่มาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬกิา กจ็ะเตรยีมของทีเ่ตรยีมไวอ้กีสว่นหนึง่ซึง่เปน็ขา้วปลา
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อาหารและดอกไม้ ธูป เทียน ปัจจัย แล้วนำาสิ่งของที่เตรียมไว้มายังสถานที่ประกอบพิธี นำาอาหารที่เตรียมมาจัด

สำาหรับถวายพระภิกษุ

 ขั้นตอนพิธีทางสงฆ์ เมื่อถึงเวลาทุกอย่างพร้อมแล้ว พระสงฆ์มาที่ศาลาโรงธรรมก็จะเริ่มพิธีสงฆ์ คือ 

๑. สวดมนต์ ๒. ชาวบ้านตักบาตร ๓. ถวายภัตตาหาร ๔. พระสงฆ์เจริญพร ๕. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารที่ชาวบ้าน

ถวาย

 หลังจากพระภิกษุฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาหารที่เหลือจากการทำาบุญจะแจกจ่ายให้กับผู้

ทีม่าร่วมทำาบุญรบัประทานตอ่ เมือ่พธิดีงักลา่วเสรจ็แลว้กถ็อืวา่เปน็อนัเสรจ็พธิสีงฆ ์พอเสรจ็พธิสีงฆแ์ลว้ชาวบา้น

กน็ำาอาหาร หมากพล ูบหุรีท่ีห่่อใสก่ระทงแลว้ไปวางไวต้ามพืน้ดนิ วางแจกไวต้ามบรเิวณโบสถ ์ต้นโพธิ ์ศาลา ตาม

กิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่ ๆ ในบริเวณวัด พร้อมกับจุดเทียนไว้และบอกกล่าวแก่เปรตให้มารับเอาสิ่งของและผลบุญ

ด้วยบางหมู่บ้านจะเอาอาหารที่อุทิศให้แก่ผู้ตายหลังทำาพิธีแล้วก็ฝังไว้ในดินก็มี

 ความสำาคัญของบุญข้าวประดับดินนั้น ทำาให้ชาวอีสานรู้จักหลักพุทธธรรมและสามารถนำาหลักพุทธ

ธรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวันให้เกิดประโยชน์สืบไป นอกจากนี้ชาวอีสานยังได้ รักษาศีลอุโบสถ และเจริญ

ภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

 ชาวพุทธมีความเชื่อเรื่องการทำาบุญข้าวประดับดิน มีความเชื่อในเรื่องการทำาบุญตามประเพณีฮีต

สิบสองของชาวอีสานโดยทั่วไป และมีความเชื่อเรื่องของการบำาเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ความกตัญญู ความศรัทธา 

ความไมป่ระมาท ความสามคัค ีจงึทำาใหห้ลกัพทุธธรรม ปรากฏขึน้ในประเพณบีญุขา้วประดบัดนิ อนัเปน็ประเพณี

อนัดงีามของชาวอสีานซึง่สบืสานกนัมาตัง้แตค่รัง้ บรรพบรุษุและหลักพทุธธรรมทีป่รากฏในงานบญุประเพณบีญุ

ข้าวประดับดิน คือ การถวายทาน การรักษาศีล การบำาเพ็ญภาวนา ความกตัญญู ศรัทธา ความไม่ประมาท และ

ความสามัคคี

 ๑. ทานมัย คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง ตลอดจนกำาลังกาย สติปัญญา ความรู้ความ

สามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึง

การสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม

 ๒. ศลีมยั คอืการรกัษาศีลจกัเปน็บญุเปน็การฝึกฝนทีจ่ะลด ละ เลิกความช่ัวไมไ่ปเบยีดเบยีนใครมุง่ที่

จะทำาความดเีอือ้เฟือ้เผือ่แผผู่อ้ืน่เปน็การหลอ่เลีย้งบม่เพาะใหเ้กดิความดงีาม และพฒันาคุณภาพชวีติไมใ่ห้ตกตำา่

ซึ่งคำาว่า “ศีล” มีสาระสำาคัญอยู่ที่เจตนาหรือความประสงค์ที่จะเว้นซึ่งเรียกว่า วิริยะ คือ การเว้นจากทุจริต,การ

เว้นจากกรรมชั่ว

 ๓. ภาวนามัย คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแต่ข้ันหยาบไป จนถึงกิเลสอย่างละเอียด ยก

ระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญา รู้ทางเจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ

มรรค เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด 

 ๔.ความกตัญญู คือการรู้สึกสำานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือใน

กิจการงานต่าง ๆ การกระทำาเช่นนี้ ย่อมนำามาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การ

งาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความ

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญที่

จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนัก

รู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
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 ๕. ทิศ ๖ คือ เป็นการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุข และเจริญรุ่งเรือง สมาชิกในสังคมต้องเป็นคนดี

มคีณุภาพ และปฏบิติัตามหลกัธรรมในการพัฒนาสงัคม โดย ทกุคนในสงัคมจะตอ้งปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่อง

ตนใหค้รบทกุสถานภาพ ตามหลกัธรรมของทศิ ๖ คอื ในฐานะบดิา มารดา กบับตุร สามกีบัภรรยา ครอูาจารยก์บั

ศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน นายจ้างกับลูกจ้าง และผู้เผยแพร่ศาสนากับประชาชน ทั้งหลายถ้าทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

ตาม หลกัธรรมตามบทบาทหนา้ทีน่ัน้ๆ แลว้ยอ่มนำาความสงบสุข ความเจรญิรุง่เรอืง มาสู่สังคมอยา่งแนน่อน และ

ตลอดไป

 ๖. ปุพพเปตพลี ในหลักปุพพเปตพลี การอุทิศส่วนกุศลที่พุทธศาสนิกชน ได้ทำาไปให้ญาติทั้งหลาย

ตลอดถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งการทำาในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณาความ

เคารพรักที่ตนมีต่อท่านผู้จากไป จึงกล่าวได้ว่าความกตัญญูเป็นบ่อเกิดแห่งเกียรติยศ ความมีเกียรติเป็นเหตุให้

บุคคลได้ประสพความเจริญ ความเป็นผู้น่ารักใคร่นับถือ บุคคลใดเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายต่อมิตร อีกทั้งตั้งความ

กตัญญูเป็นเบื้องหน้า ระลึกถึงคุณของผู้มีคุณ ไม่ลืมไม่ลบหลู่บุญคุณท่าน ปราศจากความคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณ 

เมื่อเข้าหาสมาคมกับคนกลุ่มใด ก็มีแต่คนคอยชื่นชมยินดี เม่ือจากถิ่นฐานบ้านเรือนไปอยู่ในต่างถิ่นที่ใดๆ ก็ไม่

อดอยาก ประกอบไปดว้ยเกียรตศิพัท์อนังาม นีค่อืมงคลจากความกตญัญ ูพระพทุธองค์ทรงสรรเสรญิความกตญัญู

ของบุคคลว่า เป็นมงคลสูงสุด เพราะเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญสุขนั่นเอง

 ๗. ความศรัทธา ศรัทธานี้จัดเป็นธรรมเบื้องต้น ในอันที่จะทำาให้บุคคล ได้ประกอบคุณงามความดี 

เปน็บุญกศุลขึน้มา และสทัธาทีจ่ะเกดิข้ึนไดน้ัน้ ยอ่มตอ้งอาศยัวตัถอัุนเปน็ทีต่ัง้แหง่ความเชือ่ ไดแ้ก ่พระรตันตรยั 

ผลของกรรม เป็นต้น สัทธานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมทำาให้เกิดความผ่องใส ไม่ขุ่นมัว สามารถดำาเนินไปจนเข้าถึงปีติได้

 ๘. ความไม่ประมาท คือการมีสติ ระลึกได้อยู่ว่า ปัจจุบันตนเองกระทำาอะไรอยู่ทำาแล้วจะเกิดผลอ

ย่างไร ทำาในสิ่งท่ีควรกระทำาหรือไม่รวมทั้งความรอบคอบระมัดระวังในส่ิงที่กระทำาอยู่ให้เป็นไปในทางที่ควรอยู่

เสมอ

 ๙. สามคัค ีคอืความพรอ้มเพรยีงกัน ความกลมเกลียวกนั ความปรองดองกัน รว่มใจกนัปฏบิตังิานให้

บรรลผุลตามทีต่อ้งการ เกดิงานการอยา่งสรา้งสรรค ์ปราศจากการทะเลาะววิาท ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั เปน็การ

ยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความ

กลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นำาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง

หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 จากหลักพุทธธรรมในบุญข้าวประดับดินนั้น จะมี ทาน ศีล ภาวนา ความกตัญญู หลักของทิศ ๖ หลัก

ของปุพพเปตพลี หลักของความศรัทธา หลักของความไม่ประมาท หลักของความสามัคคี ซึ่งหลักพุทธธรรมใน

พระพทุธศาสนาจงึครอบคลมุตัง้แต่เรือ่งพืน้ฐานในการดำาเนนิชวีติจนกระทัง่ถงึเรือ่งสงูสดุทีเ่ปน็จดุหมายของพทุธ

ศาสนาคือนิพพาน พุทธธรรมทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมทั้งสิ้น เช่น ทำาให้เกิดความสุขความเจริญ

แก่ผู้ปฏิบัติ เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคม หลักพุทธธรรมเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคนไม่ได้แบ่งเป็น

เชื่อชาติหรือวรรณะแต่ข้ึนอยู่กับบุคคลคนน้ันจะนำาเอาหลักพุทธธรรมไปใช้อย่างไรให้เกิดผลหรือประโยชน์ได้

มากที่สุด พิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวประดับดิน จัดข้ึนนั้นสามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมพิธี รับเอาคุณค่าของ

หลักพุทธธรรมและกรอบศีลธรรมจรรยาไว้ในหมู่ชน พิธีกรรมจึงกลายเป็นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมทีมีผลใน
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การปลูกฝังคุณค่าและแนวทางความประพฤติที่พึงประสงค์ พิธีกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องยำ้าเตือนให้ตระหนักรู้

เวลาและหน้าที่ของคนในวัฒนธรรมและนำาวัฒนธรรมเข้าระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความกตัญญูกตเวที

ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนปฏิบัติต่อกันดุจญาติพี่น้องในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาและ

เปน็สิง่ผกูพนัใหช้มุชนเกดิความรกั ความสามัคค ีแสดงถงึความเปน็ปกึแผน่ทางสงัคม ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของชวีติที่

ผกูพนัเชือ่มโยงกบัความเชือ่ทางศาสนาและพธิกีรรมจงึทำาใหโ้ดยพืน้ฐานการดำาเนนิชวีติของคนในสังคมไทยส่วน

ใหญด่ำาเนนิตามหลกัธรรมคำาสอนทางพระพทุธศาสนาขององศส์มเดจ็พระสมัมา สมัพทุธเจ้าและความเจรญิทาง

ดา้นวฒันธรรมประเพณทีีส่บืทอดกันมาตัง้แตบ่รรพบรุษุจนถงึปจัจุบนั ในประเพณบีญุขา้วประดบัดนินอกจากจะ

เป็นกระบวนการที่เน้นยำ้าตัวกรอบศีลธรรมจรรยาไว้ในหมู่ชน คุณค่าของหลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเพณี

บุญข้าวประดับดินสามารถปลูกฝัง บ่มเพาะและยังมีคุณค่าสำาหรับเป็นแนวทางในการความประพฤติปฏิบัติให้

อยู่ในกรอบความดีงามได้

 คณุคา่แหง่หลักพุทธธรรมในบญุข้าวประดบัดนิ เปน็ประเพณใีนฮตีสบิสอง คองสิบส่ี ซึง่มคีวามสำาคญั

ตอ่ประเพณทีางสงัคมอสีานเปน็อยา่งมาก ตลอดจนวถิชีวิีตของชาวอสีานตัง้แตเ่กดิจนกระท่ังตาย ดงันัน้จงึมคีวาม

เชือ่มโยงสง่ผลถงึขอ้ปฏบิตัใินวถิชีวีติของคนชาวอสีานทัง้ดา้นพธิกีรรมและประเพณ ีถอืเปน็ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง

กับพระพุทธศาสนาโดยตรงอีกประเพณีหนึ่งของชาวอีสาน ดังน้ันจึงมีคุณค่าในด้านหลายด้านต่อการดำารงชีวิต

ของชาวอีสาน ดังรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาดังต่อไปนี้

 ๑. ด้านสังคม

 หลกัพทุธธรรมในบุญขา้วประดบัดนินอกจากจะเปน็ทีย่ดึเหนีย่วทางจิตใจแลว้ อทิธพิลของหลกัพทุธ

ธรรมในบญุขา้วประดบัดนิยงัสง่ผลใหค้นมคีวามสำานกึตระหนกัถงึพระคุณของบรรพบรุษุทีไ่ดม้มุานะสรา้งสมบตัิ

หลกัฐานจนเป็นมรดกตกทอดมาถงึรุน่ตน โดยการแสดงออกดว้ยการบำาเพญ็บญุอทุศิไปหา ซึง่ความกตญัญกูตเวที

ตอ่บรรพบรุษุผูล้ว่งลบัไปแลว้ เปน็การเนน้ยำา้ใหส้มาชิกในสังคมระดบัครอบครวัหรอืเครอืญาต ิไดรู้จ้กัคุณค่าของ

กนัและกนักท็ำาใหค้รอบครวัมคีวามสงบสขุ เมือ่สงัคมในระดบัครอบครวัซ่ึงเปน็สังคมระดบัตน้มคีวามสงบสุข ยอ่ม

ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสันติสุขไปด้วย

 ในท่ีสุดก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมได้ เพราะต้นตอของปัญหาต่างๆ มักเกิด

จากระดับบุคคลก่อน ยามใดเมื่อบุคคลมีความเมตตาตั้งมั่นในจิตแล้ว ความวุ่นวายที่จะส่งผลออกมาในรูปแบบ

ความรนุแรงยอ่มไมเ่กดิขึน้ ทีก่ลา่วเชน่นัน้เพราะวา่สงัคมทกุระดบัมกีารเชือ่มโยงกนัเปน็เครอืขา่ย หากจดุใดหนึง่

มีปัญหาก็มีผลกระทบส่วนอื่นไปด้วย

 ในด้านของความเช่ือเรื่องของผลกรรมและอบายภูมิอันเป็นภูมิท่ีบุคคลได้กระทำาทั้งดีและไม่ดีไว้ใน

ขณะมชีวีติจะตอ้งไปเสวยวบิากอยา่งแนน่อนทีผู่แ้ตง่ไดพ้ยายามปลกูฝงั สง่ผลใหค้นเกดิความศรทัธาเชือ่มัน่ทีจ่ะ

ประพฤตตินตามหลักพทุธธรรมเพือ่ใหเ้กดิผลแหง่ความสขุแกต่นอทิธพิลดงักลา่วยงัเปน็ปจัจยัหนึง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิ

ให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง กล่าวคือ ได้ถวายอุปถัมภ์แก่เหล่านักบวช มีพระภิกษุและสามเณร ผู้ที่ทำา

หน้าที่สืบทอดคำาสอนของในทางพระพุทธศาสนา สามารถดำารงชีพในเพศสมณะได้อย่างไม่ลำาบาก

 ๒. ด้านจิตใจ

 ในด้านของจิตใจนั้น การทำาบุญข้าวประดับดินที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งแนวปฏิบัติและบอกกล่าว

จากผูเ้ฒา่ผูแ้กท่ีท่ำาพิธกีรรม เมือ่ชาวบ้านทำาบญุแล้วยอ่มมคีวามสุขใจเกิดขึน้ เพราะการทำาบญุนัน้จะตอ้งถงึพรอ้ม 

๓ ขณะ คือ ตั้งแต่คิด ขณะทำา และหลังจากทำา ซึ่งใจต้องผ่องใส อิ่มอกอิ่มใจสดชื่น เรียกว่าถึงพร้อม ๓ ขณะบุญ
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ชนิดนีจ้งึจะมกีำาลงัในการสง่ผล โดยบญุเริม่สง่ผลตัง้แตค่ดิจนถงึทกุครัง้ทีร่ะลกึได้พร้อมกับความสขุใจอิม่ใจผอ่งใส 

อยา่งใดอยา่งหนึง่บญุแมเ้พยีงครัง้เดยีวเมือ่ถงึพรอ้ม ๓ ขณะบญุนัน้จะใหผ้ลไมม่ทีีส่ิน้สดุ ทกุครัง้ทีร่ะลกึถงึบญุได้

พร้อมกับความรู้สึกสุขใจ นั่นแสดงว่าบุญให้ผลแล้วความสุขใจเป็นผลจากการทำาบุญ เป็นบุญที่เกิดจากใจบุญที่

เกดิทางใจสง่ผลให้กายกระปรีก้ระเปรา่ ความกระปรีก้ระเปรา่เกดิจากความสขุใจ เมือ่มคีวามสขุใจสุขกาย จติใจ

ย่อมปลอดโปร่ง คิดทำาการงานสิ่งใดย่อมสะดวกสบายไม่ติดขัด หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสความสุขใจทำาให้เกิดความ

เบา เปน็ความเบาของกายใจความเบาทำาใหเ้กดิความรูส้กึอยากทำาความด ีเมือ่มคีวามคดิทีด่ ีการแสดงออก กริยิา

อาการต่าง ๆ  การพูดจาก็ดีไปด้วย เมื่อมีผู้พบเห็นได้พูดคุยก็พลอยได้รับบุญไปด้วย เพราะในกระบวนการทำาบุญ

ขา้วประดบัดนินัน้นัน้เปน็การทำาบญุทีค่รบองคข์องการทำาบญุชาวบา้นจงึมคีวามสขุใจเปน็อยา่งมาก การทบุญนัน้

ยอ่มมคีวามอิม่เอบิใจ เพราะบุญท่ีเกิดจากการให้ทานในประเพณบีญุขา้วประดบัดนินีย้อ่มเกิดจากการท่ีชาวบ้าน

ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำาบุญด้วยของที่ประณีต เพื่อที่จะได้บุญมาก จึงทำาให้เกิดความสุขและอิ่มเอมใจนั่นเอง

 ๓. ด้านความสามัคคีของชุมชน

 ประเพณีบุญข้าวประดับดินชาวอีสานเป็นส่วนหน่ึงที่สร้างความสามัคคี และรักษาความแนบแน่น

ของชาวอีสานเอาไว้ และชาวอีสานพอถึงวันสำาคัญชาวบ้านก็จะช่วยกันทำาบุญแบบเรียบง่าย จึงไม่มีการประชุม

ให้ยุ่งยาก แต่ในยุคปัจจุบันมีผู้คนมากขึ้น ความคิดของกลุ่มคนก็ย่อมมีความแตกต่างออกไปเป็นธรรมดำาการทำา

กิจกรรมต่าง ๆ  ภายในชุมชนก็เริ่มมีข้อขัดแย้ง มีการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ  และมีผลประโยชน์เข้ามา

เกีย่วขอ้ง ทำาใหช้าวบา้นตอ้งมกีฎกตกิารว่มกนั และมกีารประชมุปรกึษาหารอืเพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกนั สำาหรบัการ

ทำาบุญประเพณีต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการปกครอง โดยยึดเอาขนบธรรมเนียม

ประเพณเีขา้มาชว่ยนอ้มนำาและรวมจติใจของชมุชนใหร้กัพวกพ้อง ให้ความรว่มมอื รูจ้กัช่วยเหลือชุมชนตามความ

สามารถท่ีตนเองมคีวามถนดั และสละเวลามารว่มกจิกรรม ทำาให้ประชาชนมคีวามรวมมอืและสร้างความสามคัคี

ทั้งในชุมชนและหมู่บ้าน มีการรวมญาติมิตร เพื่อนพ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคน ร่วมมือร่วมใจกัน จนทำาให้งาน

ทุกอย่างที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จและนำาไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป

 ๔. ด้านวิถีชีวิตชุมชน

 ในบุญข้าวประดับดินนั้น สร้างความรู้สึกเป็นความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับชาวบ้านร่วมชุมชน ส่ง

ผลให้วิถีปฏิบัติต่อกันมีลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันละกัน ทำาให้ชาวบ้านมีความใกล้ชิด

สนิทสอนมกันระบบความสมัพันธ์ทางสงัคมดงักลา่วนับเป็นทุนทางสงัคมของชมุชน ทีม่ีสว่นสำาคญัในการยดึโยง

ชาวบา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั สรา้งความสมานสามัคคใีนหมูค่ณะใหเ้กดขึน้ ทำาให้ชมุชนพึง่ตนเองได้และมคีวามปกึแผน่

ทางสังคม การอุทิศส่วนบุญในบุญข้าวประดับดินนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำาให้ เกิดสมัครสมานสามัคคีระหว่างคนใน

สังคม โดยเริ่มจากระดับชุมชนไปจนถึงสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนไปเป็นลำาดับ โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมกัน

ของกลุ่มคนในสังคม โดยมีผลตามมาคือความพร้อมเพรียงกัน และความเสมอภาคกัน ในการประกอบกิจกรรม

เพือ่ทำาประโยชนแ์กผู่ท้ีอ่ยูร่ว่มในสงัคมซ่ึงทุกคนไมไ่ดถู้กบงัคบับบีคัน้กดดนัจากคนรอบขา้ง หากแตท่กุคนกระทำา

ดว้ยความเตม็ใจและเปน็ไปโดยสมคัรใจ ถอืวา่เปน็หนา้ทีต่อ้งกระทำาเพือ่ประโยชนแ์กส่มาชกิ ผูร้ว่มในสงัคมทัง้ที่

ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วก็ตาม นอกจากนั้นแล้วยังสื่อออกถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติ

พี่น้องทางสายโลหิต แต่ก็กระทำาด้วยความรู้สึกประหนึ่งว่าเป็นญาติทางสายเลือดเดียวกัน การกระทำาเช่นนี้ย่อม

เป็นปัจจัย ผลักดันให้สังคมเกิดความเป็นเอกภาพ พร้อมที่จะดำาเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ภายในโครงข่าย

ของสงัคม ทีจ่ะประสานกลุม่คนในสงัคมใหม้กีารรว่มมอืเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั อนัมจีดุมุง่หมายอนัเดยีวกัน คอื
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สังคมโดยรวมประกอบด้วยความสงบร่มเย็น ก็เท่ากับว่าได้สร้างเสถียรภาพให้กับสังคมส่วนรวมได้ ด้วยเหตุที่ว่า

ยามใดที่สังคมนั้นมีความพร้อม ที่จะช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกภายในสังคม เวลาสมาชิกของสังคมนั้นประสบ

กับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ สังคมนั้นก็จะให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือกันในการบรรเทา

ความเดือดร้อน

 ๕. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

 ในบญุขา้วประดบัดนินัน้สำาหรบัผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน ์กคื็อผู้ทีก่ระทำาความดนีัน่เอง สังคมหนว่ยอืน่กไ็ด้

รบัผลประโยชนจ์ากกจิกรรมนีด้ว้ย โดยเฉพาะเหลา่ภกิษุในพระพทุธศาสนา อนัเปน็หนึง่ในพทุธบรษิทั ๔ จำาพวก

กไ็ดร้บัประโยชน ์ในฐานะผูรั้บไทยธรรม จำาพวกขา้วและนำา้ ปจัจยัสีท่ีเ่หลา่ทายก ทายกิาทัง้หลาย นำามาถวายเพือ่

มุง่ทำาการอนเุคราะหใ์หแ้กห่มูญ่าติทัง้หลายทีล่ว่งลบัไปแลว้ ดังนัน้ภกิษจุงึนบัเปน็สว่นหนึง่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับ

กิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ด้วยเหตุว่าโดยฐานที่สังคมมีอุดมคติเชื่อกันว่าเหล่าภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติสำาหรับ

รับของไทยทานตา่งๆ อนัเปน็ปจัจยัใหผู้ล้ว่งลบัไป ไดรั้บประโยชนเ์มือ่ไดท้ำาการอนโุมทนาบญุนัน้ๆ เมือ่เหลา่ภิกษุ

ไดรั้บการอปุถมัภด์ว้ยไทยทานทัง้หลาย ผลทีต่ามมาคอืทา่นจะมพีลงักายในการปฏบิตัติน ตามหลักของพระพทุธ

ศาสนาและมีพลังกายพลังใจ ที่จะกระทำาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาตลอดจนถึงสังคม ในด้านต่างๆ เช่นการ

แสดงธรรม บำาเพญ็สาธารณสงเคราะหต์า่งๆ แก่สังคมได ้รวมทัง้มกีารอนรุกัษป์ระเพณบีญุขา้วประดบัดนิ ใหเ้ปน็

มรดกของชาติสืบต่อไป

๕. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 จากการศกึษายงัมปีระเดน็ทีค่วรศกึษา จงึควรมกีารศึกษาเปน็งานวิจยัเพือ่ตอ่ยอดงานวจิยัและสรา้ง

องค์ความรู้ใหม่ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 (๑) ศึกษาเกี่ยวกับความสำาคัญของประเพณีประจำาท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

 (๒) ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดประเพณีบุญข้าวประดับดินของทุกภาคส่วน

 (๓) ศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบประเพณีการทำาบุญข้าวประดับดินในชุมชนภาคอีสาน

 (๔) ศึกษาเปรียบเทียบการทำาบุญในช่วงเทศกาลต่างๆ ของชาวอีสานกับภาคต่างๆ ของประเทศไทย

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พุทธศาสนาในปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

 สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒.

อภิศักดิ์ โสมอินทร์. โลกทัศน์อิสาน. กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, ๒๕๓๔.http://www.isangate.

 com/local/kao_pradab_din.html.ออนไลน์ ๒ เมษายน ๒๕๕๙.

๓๘๕



386 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

วิเคราะห์พุทธวิธีการแก้ปัญหารักผู้หญิงของภิกษุ

An Analysis of The Buddhist Method for Resolving 

the Liaison between Monks and Women

พระกนกศักดิ์ กิตฺติธโร (แดงชาติ) *

พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร., ป.ธ.๖., พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.,
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บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาปัญหาเรื่องรักผู้หญิง ในพระพุทธ

ศาสนา (๒) เพื่อศึกษาตัวอย่างเรื่องรักผู้หญิงในพระพุทธศาสนา และ (๓) วิเคราะห์พุทธวิธีการแก้ปัญหาเรื่องรัก

ผู้หญิงของภิกษุ

 จากการวิจัยพบว่า ความรักมีทั้งในแง่ลบและในแง่บวก ความรักในทัศนะของพระพุทธศาสนาและ

ความรักแบบชาวโลก มีหลายมุมมองและการอธิบายที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่นัยยะแห่งความสำาคัญมีความ

เหมือนกัน สำาหรับความรักความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับผู้หญิง ในบางแง่มุมจำาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับ

ผูห้ญงิ แมพ้ระพทุธเจา้กไ็มไ่ดส้อนให้พระภกิษมุวีถีิชีวติแยกออกจากผูห้ญงิแตป่ระการใด เพยีงแตม่พีระวนิยับาง

ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระสงฆ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิง เช่น ห้ามเสพเมถุน ห้ามอยู่ในสถานที่ลับตาสองต่อสอง 

สกิขาบททีบ่ญัญัตขิึน้นัน้เปน็สิง่ทีย่ำา้เตอืนสต ิเปน็การควบคมุหา้มปรามไมใ่หพ้ระภิกษบุางรปูสรา้งความเสือ่มเสยี

ให้แก่สังคมสงฆ์ ที่เกิดจากการพบปะพูดคุยกับผู้หญิง แต่การพบปะพูดคุยนั้นต้องอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย 

และไมก่อ่ผลเสยีหาย แตเ่มือ่วเิคราะหใ์หล้กึซึง้ลงไปกจ็ะเกดิคำาถามตามมาวา่ ทา่ทตีามทีป่รากฏในพระไตรปฎิก

และอรรถกถา เพียงพอหรือไม่ต่อการนำามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาเรื่องรักผู้หญิงและท่าทีที่ไม่ถูกต้องกับผู้หญิง 

และเมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไปนัน้ แงม่มุบางประเดน็ควรทีจ่ะมกีารประยกุตเ์พือ่สอดคลอ้งกบัปรากฏการณท์างสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดต่อการป้องกันปัญหาต่อไปนี้ ๑) ปัญหาภิกษุมีความหย่อนยาน

ด้านพระวินัย คือ พระภิกษุมีพฤติกรรมที่คลาดเคลื่อนจากพุทธบัญญัติ ๒) ปัญหาการตีความบิดเบือนพระธรรม

วินัย ๓) ปัญหาภิกษุถูกข่มขืนและการเสพเมถุน ๔) ปัญหาการประพฤติไม่เหมาะสมกับสมณเพศ ๕) ปัญหาใน

เรื่องพระอุปัชฌาย์บางรูปขาดการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุ และ ๖) ปัญหาเรื่องสิ่งล่อใจ 

 จากการวิจัยพบอีกว่า สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ ภิกษุปล่อยตัวปล่อยใจ บางทีรู้ว่าทำาไป

แล้วผิดพระธรรมวินัยก็ยังฝืนทำา ขาดความพร้อมในการจะเป็นภิกษุที่ดี ยังขาดศรัทธา ขาดความตั้งใจ ขาดเป้า

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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หมายที่ถูกต้อง ขาดการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาบวช มีความงมงาย ขาดหลักการคิดที่ถูกต้องตามตามกรอบพระ

ธรรมวินัย ไม่คำานึงถึงความสำาคัญของพระพุทธศาสนา ผู้ที่เป็นพระภิกษุหนุ่มยังอ่อนประสบการณ์ เมื่อพออยู่

หา่งไกลจากอปุชัฌายแ์ละอาจารย ์กตี็ความพระธรรมวนิยัผดิเพีย้น ชือ่วา่มคีวามคดิทีผิ่ดจากพระธรรมวนิยั เมือ่

มีความเห็นผิดจากทำานองคลองธรรม มีราคะครอบงำา จนกระทั่งภิกษุรักผู้หญิงด้วยอำานาจตัณหา ทิฏฐิ ตัณหา

ฉนัทะ จติใจหลงยดึตดิ หลงรกัผูห้ญงิอยากเสพกาม เปน็ตน้ ส่วนลักษณะตวัอยา่งเรือ่งรกัผู้หญงิของภิกษทุีพ่บพระ

ไตรปิฎก มีดังนี้ ๑) ภิกษุรักผู้หญิงด้วยความเสน่หา ๒) ภิกษุรักผู้หญิงด้วยสิ่งล่อใจ ๓) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะของ

ภิกษุ ๔) ภิกษุรักผู้หญิงด้วยตัณหาเปมะ และ ๕) เรื่องรักของภิกษุณี 

 นอกจากนัน้ จากการวจิยัพบวา่ ศลีสามารถแกป้ญัหาเรือ่งรกัผูห้ญิงได ้กลา่วคอื ภกิษุตอ้งปฏบิตัติาม

หลักศีล ได้แก่ ๑) ปฏิบัติตามหลักปาฏิโมกขสังวรศีล ๒) การปฏิบัติตามหลักอินทรียสังวรศีล ๓) ปฏิบัติตามหลัก

อาชีวปาริสุทธิศีล และ ๔) ปฏิบัติตามหลักปัจจัยสันนิสสิตศีล เพราะศีลเป็นหลักการสำาหรับควบคุมพฤติกรรม

ของพระภิกษุ เป็นผลทำาให้เกิดความสะอาด ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นระเบียบทางกาย ความเป็นระเบียบ

ทางวาจา และความสะอาดทางด้านจิตใจใจ ส่วนสมาธิ ก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องรักผู้หญิงได้ กล่าวคือ พระภิกษุ

ต้องดำาเนินชีวิตโดยมีสติอย่างระมัดระวัง เพราะสมาธิเป็นตัวกำากับความประพฤติ ไม่ยอมถลำาลงไปในทางเรื่อง

ความกำาหนัดกับราคะที่มีต่อผู้หญิง ไม่ยอมให้ราคะความกำาหนัดเข้าครอบงำา โดยภิกษุต้องปฏิบัติตามหลัก ดังนี้ 

๑) ปฏบิตัดิว้ยการพจิารณาเพง่กสณิ ๒) ปฏบิตัดิว้ยการพจิารณาอสภุะ และ ๓) ปฏบิตัดิว้ยการพจิารณาระลกึถงึ

อนุสสติ สำาหรับวิปัสสนาก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องรักผู้หญิงได้เช่นเดียวกัน โดยมีลักษณะและขั้นตอนการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ ๑) ภิกษุต้องรู้ชัดในอุปสรรคของปัญญา กล่าวคือเข้าใจตัณหา ความอยาก มานะ ความถือตัวทำาให้

จติขุ่นมัวรับรูคุ้ณธรรมได้ยาก และทฏิฐ ิความยึดติดในความเห็น ความดื้อรั้นที่จะเอาความคิดเห็นของตนวา่เป็น

ความจริง ๒) รู้ชัดในโยนิโสมนสิการ ๓) รู้ชัดในอริยสัจจ์ และ ๔) รู้ชัดในหลักไตรสิกขา เป็นต้น

 สำาหรบัแนวทางการแกป้ญัหาเรือ่งรกัผูห้ญงิของภกิษใุนยคุปัจจบุนันัน้ ภิกษตุ้องประพฤตปิฏบิตัติาม

แนวทางดังนี้ ๑) ภิกษุต้องมีขันติ มีความอดทนต่อการศึกษาพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ อดทนต่อ

คำาสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ ให้ความเคารพพระธรรมวินัย ไม่แปลความพระธรรมวินัยตามความ

ชอบของตนเอง ๒) ไม่ยุ่งเกี่ยวพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ไม่ศึกษาเดรัจฉานวิชา เพราะพิธีกรรมเหล่านี้ย่อมหนีไม่

พ้นต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ๓) พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ต้องสอดส่องติดตามดูแลพฤติกรรมของพระสหธรรมิก

อยา่งใกลช้ดิ ๓) ภกิษตุอ้งศกึษาวธิกีารรูจ้กัคดิตามหลกัโยนโิสมนสกิารแยกความผดิถกูใหเ้หน็ ๔) ภกิษตุอ้งทำาการ

ศกึษาหลกัธรรมเกีย่วกบั ศลี สมาธิ ปญัญา พรอ้มกบันอ้มนำาไปปฏิบตั ิจนสามารถเขา้ใจและนำาหลกัธรรมคำาสอน

ไปประยุกต์ใช้เหมาะสมถูกต้อง และ ๕) สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลเพื่อดูแล

พระพุทธศาสนาควรแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสอดส่อง

ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเรื่องราวไม่เหมาะสม

คำาสำาคัญ: ปัญหาการรักผู้หญิงในพระพุทธศาสนา, วิธีแก้ปัญหาความรักระหว่างพระภิกษุและสตรี

๓๘๗
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ABSTRACT

 There are ๓ objectives of this research; (1) to study of the problem of women Liaison 

in Buddhism (2) to study of the sample story of women Liaison in Buddhism and (3) to study 

of Buddhist method on solving the love Liaison between monks and women.

 The results of research were as follows; 

 There are two kinds of love namely positive and negative feature. Various attitudes 

of Buddhism and worldly thinker about love are also discussed. Even though there are many 

explanations about love but the significance is the same. For love between monks and women, 

according to Buddhist view, monks have to be interaction with women and the Buddha himself 

does not teach his disciples to live separating from women. Some disciplinary codes were 

promulgated by the Buddha for malpractices to women such as do not involve sexual with 

women and do not live in secret place with women etc. Those disciplinary codes for repeating 

the monks’ common sense and protect monks from making dishonest for society. Actually, 

monks can meet women but it should be allowed under the disciplinary codes. Having deeply 

analysis, it should wonder that attitude from the Pali Canon and commentary is not enough 

for apply modern society. Some points should be applied for suitable incident and choose 

the best way for protecting the problem as follows; 1) flabbiness of disciplinary code of monks 

means some monks misconduct from the disciplinary codes 2) derogation disciplinary codes 

3) the problem of rape and make sexual 4) the problem of misconduct for monkhood 5) the 

preceptor lacks of inspect his disciples and 6) the problem of attraction.

 Moreover, the result of problem is the monk being unrestrained even though 

he exactly knows the disciplinary codes, some monk lack of faith, truly goal and select new 

membership. The method of considering disciplinary codes is omitted and lacks of understanding 

the main idea of Buddhism. The new monks, who live without preceptor and teacher lacks of 

experience, understand disciplinary codes by their way. So they misconduct from disciplinary 

codes by loving women which was under controlled by craving. The sample story of love Liaison 

between monk and women as follows; 1) loving women with affection 2) loving women with 

attraction 3) unsuitable behaviors of monk 4) loving with craving-loving and 5) loving with nuns.

 The research shows that precept (sila) can resolve loving affair with women which 

monks should follow the precept principle; 1) Patimokkhasamvarasila 2) Indriyasamvarasila

3) Ajivaparisuddhisila and 4) Paccayasannissitasila. The precept principle can control behaviors 

of monks which show good-looking into 3 ways; physical, verbal and mind. Concentration

(samadhi) can resolve loving affair with women which monks should follow the Buddha Teaching 

carefully, be careful their mind by using concentration commonly and should not be under 

๓๘๘
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craving. Monks should follow 1) consider kasina 2) consider asubha and 3) consider anussati. 

Wisdom (vipassana) can resolve loving affair with women means 1) monks should clearly 

understand the problem of wisdom from craving, pride and view 2) understand Yonisomanasikan 

3) understand in the Four Noble Truth and 4) understand Three Characteristic. 

 Moreover, the result of research also finds that the problem of love affair between 

monk and women can solve as follows; 1) Khanti: monks should tolerate by following the 

Buddha Teaching, the instruction of preceptor and teacher, following the disciplinary codes and 

without mistranslate the Buddha Teaching 2) monk should not learn secular subjects which 

involving women 3) the preceptors should pay close intension for their disciples 4) monks 

should regularly practice precept (sila), concentration (Samadhi) and wisdom (panna) until 

understand and apply the disciplinary codes for themselves and 5) National Office of Buddhism 

as responsible organization of Buddhism should appoint community for protect and resolve 

the problem 

Keywords: problem of women Liaison in Buddhism, method on solving the love Liaison 

between monks and women

๑. บทนำา

 ครัน้เมือ่พระพทุธเจา้ไดต้รสัรูแ้ลว้ กไ็ดท้รงอนญุาตใหก้ลุบตุรและกลุสตรเีขา้มาอปุสมบทในพระพทุธ

ศาสนา แต่ละคนท่ีเข้ามาบวชต่างมีศรัทธาอย่างแรงกล้า และท่านเหล่านั้นเห็นโทษในกามคุณ เมื่อเข้ามาบวช

อุปสมบทแล้วต้องปฏิบัติตามหลัก เรียกว่า พระธรรมวินัย ผู้ที่เข้ามาสู่ การอุปสมบทจะต้องมีผู้ดูแลเป็นเบื้องต้น

ด้วยเหตุผลที่ว่า พระภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ยังไม่มีความรู้เรื่อง พระธรรมวินัย อีกทั้งยังไม่ทราบว่าจะต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนเช่นไรบ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้พระภิกษุต้องอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของ

พระอุปัชฌาย์ ดังพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิ

วิหาริกฉันบุตร ๒๙๗ จากพุทธพจน์นี้จะเห็นได้ว่า อุปัชฌาย์ หรือ อุปัชฌายะ หมายถึง ผู้รับรองกุลบุตรเข้ารับการ

อุปสมบทในท่ามกลางหมู่สงฆ์ มีหน้าที่คอยดูแลรับผิดชอบ ทำาหน้าที่ฝึกสอนอบรมให้การศึกษา ๒๙๘ ให้มีความ

รู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักพระธรรมวินัย เมื่ออุปสมบทเข้ามาแล้วต้องมี

การสำารวมระวังกับเรือ่งผูห้ญงิดว้ยเหตทุีผ่ลทีว่า่ ความเปน็ผูห้ญงิน้ันมอีทิธพิลชักจงู ครอบจติใจของผูท้ีเ่ข้ามาบวช

ใหห้ลงใหลได ้การทีเ่พศบรุษุตดิเนือ้ตอ้งใจเพศหญงิเปน็เรือ่งของผูค้รองเพศฆราวาส แตถ่า้เปน็เรือ่งระหวา่งพระ

ภกิษกุบัผูห้ญงิ ตอ้งกลา่วในทำานองห้ามแตะตอ้ง ปญัหาเรือ่งรกัผูห้ญงิในพระพทุธศาสนากลายเปน็ประเดน็ทีไ่มม่ี

๒๙๗ สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วยกัน เป็นคำาเรียกผู้ที่ได้รับอุปสมบท ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์รูปใด ก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์รูปนั้น
๒๙๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๒.

๓๘๙
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ใครนำามาแจกแจงอย่างเปิดเผยเพราะความรัก ความใคร่ เมื่อกล่าวโดยจารีตเชิงพุทธแล้วเป็นเรื่อง...ต้องกระทำา

ในที่ลับ ๒๙๙ จึงไม่ใช่กิจของพระภิกษุสงฆ์ท่ีจะไปคลุกคลีด้วย เพราะอาจทำาให้หลงบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุ

สงฆ์ ๓๐๐ จนกระทั่งกลับกลายเป็นปัญหาที่เกิดจากตัณหา ราคะ ความกำาหนัด

 ความรกั ในทศันะคตทิางพระพทุธศาสนานัน้มหีลายประเภท เชน่ ความรกัแบบ มตีณัหาเขา้ครอบงำา 

เปน็ความรักทีเ่จอืดว้ยตณัหา ความรกัแบบตณัหาเปมะ๓๐๑ เปน็ความรกัลกัษณะแบบ พอ่แมร่กัลกู๓๐๒ เปน็ความรกั

อนัมคีวามเกีย่วเนือ่งเปน็คนรว่มเรอืนเดยีวกนั๓๐๓ แตค่วามรกัทีเ่ปน็การสนองความตอ้งการของตนเองดว้ยความ

กำาหนดั เชน่ พระภกิษสุงฆร์กัผูห้ญงิ ถือวา่เปน็การสรา้งปัญหาใหค้ณะสงฆถ์อืไดว้า่เปน็อนัตราย ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้กล่าวอุปมาไว้ว่าการรักผู้หญิงเป็น สุสุกาภัย ภัยจากปลาร้าย๓๐๔ ภัยฉลาม๓๐๕ เป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้

ครองเพศนักบวช 

 จากสังคมในปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา เช่น 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ พฤติกรรมของพระสงฆ์เชิงชู้สาวมั่วสีกา คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๖๓๐๖ การ

บิดเบือนหลักธรรมคำาสอนของศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๕ หาผลประโยชน์จากวัดองค์กรทางศาสนา ร้อยละ 

๑๘.๑๘๓๐๗ จากข้อมูลข้างต้นนี้ จะพบว่า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ พฤติกรรมของพระสงฆ์เชิงชู้สาว 

มั่วสีกา เป็นเหตุที่ทำาลายความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชนที่เคารพต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และ

จากข้อมูลเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อีกทั้งผลกระทบต่อองค์กรสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยในเรื่อง วิเคราะห์พุทธวิธีการแก้ปัญหาเรื่องรักผู้หญิงของภิกษุ 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นความรู้

ความเข้าใจ อีกท้ังเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ด้านศาสนา เพิ่มพูนความรู้ด้านปริยัติ นำาไปสู่การปฏิบัติ และ

ปฏิเวธ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันความความเส่ือมศรัทธาของพุทธบริษัท และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้

เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาเรื่องรักผู้หญิงในพระพุทธศาสนา

 ๒.๒ เพื่อศึกษาตัวอย่างเรื่องรักผู้หญิงในพระพุทธศาสนา  

 ๒.๓ วิเคราะห์พุทธวิธีการแก้ปัญหาเรื่องรักผู้หญิงของภิกษุ
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๓๐๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, ครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จำากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓๒.
๓๐๖ ศูนย์สำารวจความคิดเห็น นิด้าโพล,“เรื่องพฤติกรรมของบรรพชิตในสังคมไทย”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nidapoll.nida.ac.th/. [๘. พ.ย.๒๕๕๗].
๓๐๗ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์), (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) “พุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน”, แม่โจ้โพลล์, (ฉบับที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘): 

 ๖ ย่อหน้า, แหล่งที่มา: www.econ.mju. ac.th/.[๑๐.ส.ค.๒๕๕๘].
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๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการรายงานผลการ

วิจัยใช้วิธีนำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาโวหาร ขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัยมี ดังนี้

 ๓.๑ ศกึษาขอ้มลูในชัน้ปฐมภมู ิ(Primary Source) ในเรือ่งพทุธวธิกีารแกป้ญัหาเรือ่งรกัสตรเีพศของ

ภิกษุผู้บวชใหม่ จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๓.๒ ค้นคว้าจากงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเรื่องก่อน ๆ ที่นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา หรือ

นักวิชาการแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำาเอาไว้ รวมถึง ตำาราวิชาการ วารสาร อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับงานวิจัย 

(เอกสารทุติยภูมิ Secondary Source)  

 ๓.๓ นำาประเด็นจากการแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้จากการค้นคว้า นำามาแจกแจง แยกแยะ เรียบเรียง

และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ วิจัยปัญหาและเสนอการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาบูรณ

าการหลกัธรรมวนิยัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการประพฤตพิรหมจรรย์พร้อมกบัเสนอทางออกและตอบ

โจทย์ประเด็นเรื่องรักผู้หญิงกับการประพฤติพรหมจรรย์ของผู้ครองเพศนักบวช 

 ๓.๔ รวบรวบข้อมูลทั้งหมดนำามาประมวลความเสนอในรูปแบบการบรรยาย เพื่อหาข้อสรุปและ

ข้อเสนอแนะ, หลังจากนั้นจึงจัดทำาเป็นรูปเล่ม นำาเสนอเป็นผลงานวิจัย

๔. ผลการวิจัย
 จากการวิจัยพบว่า ความรักมีทั้งในแง่ลบและในแง่บวก ความรักในทัศนะคติ ของพระพุทธศาสนา

และความรักแบบชาวโลก มีหลายมุมมองและการอธิบายที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่นัยยะแห่งความสำาคัญมีความ

เหมือนกัน สำาหรับความรักความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับผู้หญิง ในบางแง่มุมจำาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับ

ผูห้ญงิ แมพ้ระพทุธเจา้กไ็มไ่ดส้อนให้พระภกิษมุวีถิชีวีติแยกออกจากผูห้ญงิแตป่ระการใด เพยีงแตม่พีระวนิยับาง

ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระสงฆ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิง เช่น ห้ามเสพเมถุน ห้ามอยู่ในสถานที่ลับตาสองต่อสอง 

สกิขาบททีบ่ญัญัตข้ึินนัน้เปน็สิง่ทีย่ำา้เตอืนสต ิเปน็การควบคมุหา้มปรามไมใ่หพ้ระภิกษบุางรปูสรา้งความเสือ่มเสยี

ให้แก่สังคมสงฆ์ ที่เกิดจากการพบปะพูดคุยกับผู้หญิง แต่การพบปะพูดคุยนั้นต้องอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย 

และไมก่อ่ผลเสยีหาย แตเ่มือ่วเิคราะหใ์หล้กึซึง้ลงไปกจ็ะเกดิคำาถามตามมาวา่ ทา่ทตีามทีป่รากฏในพระไตรปฎิก

และอรรถกถา เพียงพอหรือไม่ต่อการนำามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาเรื่องรักผู้หญิงและท่าทีที่ไม่ถูกต้องกับผู้หญิง 

และเมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไปนัน้ แงม่มุบางประเดน็ควรท่ีจะมกีารประยกุตเ์พือ่สอดคลอ้งกบัปรากฏการณท์างสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดต่อการป้องกันปัญหาต่อไปนี้ ๑) ปัญหาภิกษุมีความหย่อนยาน

ด้านพระวินัย คือ พระภิกษุมีพฤติกรรมที่คลาดเคลื่อนจากพุทธบัญญัติ ๒) ปัญหาการตีความบิดเบือนพระธรรม

วินัย ๓) ปัญหาภิกษุถูกข่มขืนและการเสพเมถุน ๔) ปัญหาการประพฤติไม่เหมาะสมกับสมณเพศ ๕) ปัญหาใน

เรื่องพระอุปัชฌาย์บางรูปขาดการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุ และ ๖) ปัญหาเรื่องสิ่งล่อใจ 

 จากการวิจัยพบอีกว่า สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ ภิกษุปล่อยตัวปล่อยใจ บางทีรู้ว่าทำาไป

แล้วผิดพระธรรมวินัยก็ยังฝืนทำา ขาดความพร้อมในการจะเป็นภิกษุที่ดี ยังขาดศรัทธา ขาดความตั้งใจ ขาดเป้า

หมายที่ถูกต้อง ขาดการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาบวช มีความงมงาย ขาดหลักการคิดที่ถูกต้องตามตามกรอบพระ

ธรรมวินัย ไม่คำานึงถึงความสำาคัญของพระพุทธศาสนา ผู้ที่เป็นพระภิกษุหนุ่มยังอ่อนประสบการณ์ เมื่อพออยู่

หา่งไกลจากอปุชัฌายแ์ละอาจารย ์กตี็ความพระธรรมวนิยัผดิเพีย้น ชือ่วา่มคีวามคดิทีผิ่ดจากพระธรรมวนิยั เมือ่
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มีความเห็นผิดจากทำานองคลองธรรม มีราคะครอบงำา จนกระทั่งภิกษุรักผู้หญิงด้วยอำานาจตัณหา ทิฏฐิ ตัณหา

ฉนัทะ จติใจหลงยดึตดิ หลงรกัผูห้ญงิอยากเสพกาม เปน็ตน้ ส่วนลักษณะตวัอยา่งเรือ่งรกัผู้หญงิของภิกษทุีพ่บพระ

ไตรปิฎก มีดังนี้ ๑) ภิกษุรักผู้หญิงด้วยความเสน่หา ๒) ภิกษุรักผู้หญิงด้วยสิ่งล่อใจ ๓) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะของ

ภิกษุ ๔) ภิกษุรักผู้หญิงด้วยตัณหาเปมะ และ ๕) เรื่องรักของภิกษุณี 

 นอกจากนัน้ จากการวจิยัพบวา่ ศลีสามารถแกป้ญัหาเรือ่งรกัผูห้ญิงได ้กลา่วคอื ภกิษุตอ้งปฏบิตัติาม

หลักศีล ได้แก่ ๑) ปฏิบัติตามหลักปาฏิโมกขสังวรศีล ๒) การปฏิบัติตามหลักอินทรียสังวรศีล ๓) ปฏิบัติตามหลัก

อาชีวปาริสุทธิศีล และ ๔) ปฏิบัติตามหลักปัจจัยสันนิสสิตศีล เพราะศีลเป็นหลักการสำาหรับควบคุมพฤติกรรม

ของพระภิกษุ เป็นผลทำาให้เกิดความสะอาด ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นระเบียบทางกาย ความเป็นระเบียบ

ทางวาจา และความสะอาดทางด้านจิตใจใจ ส่วนสมาธิ ก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องรักผู้หญิงได้ กล่าวคือ พระภิกษุ

ต้องดำาเนินชีวิตโดยมีสติอย่างระมัดระวัง เพราะสมาธิเป็นตัวกำากับความประพฤติ ไม่ยอมถลำาลงไปในทางเรื่อง

ความกำาหนัดกับราคะที่มีต่อผู้หญิง ไม่ยอมให้ราคะความกำาหนัดเข้าครอบงำา โดยภิกษุต้องปฏิบัติตามหลัก ดังนี้ 

๑) ปฏบิตัดิว้ยการพจิารณาเพง่กสณิ ๒) ปฏบิตัดิว้ยการพจิารณาอสภุะ และ ๓) ปฏบิตัดิว้ยการพจิารณาระลกึถงึ

อนุสสติ สำาหรับวิปัสสนาก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องรักผู้หญิงได้เช่นเดียวกัน โดยมีลักษณะและขั้นตอนการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ ๑) ภิกษุต้องรู้ชัดในอุปสรรคของปัญญา กล่าวคือเข้าใจตัณหา ความอยาก มานะ ความถือตัวทำาให้

จติขุ่นมัวรับรูคุ้ณธรรมได้ยาก และทฏิฐ ิความยึดติดในความเห็น ความดื้อรั้นที่จะเอาความคิดเห็นของตนวา่เป็น

ความจริง ๒) รู้ชัดในโยนิโสมนสิการ ๓) รู้ชัดในอริยสัจจ์ และ ๔) รู้ชัดในหลักไตรสิกขา เป็นต้น

 สำาหรบัแนวทางการแกป้ญัหาเรือ่งรกัผูห้ญงิของภกิษใุนยคุปัจจบุนันัน้ ภิกษตุ้องประพฤตปิฏบิตัติาม

แนวทางดังนี้ ๑) ภิกษุต้องมีขันติ มีความอดทนต่อการศึกษาพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ อดทนต่อ

คำาสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ ให้ความเคารพพระธรรมวินัย ไม่แปลความพระธรรมวินัยตามความ

ชอบของตนเอง ๒) ไม่ยุ่งเกี่ยวพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ไม่ศึกษาเดรัจฉานวิชา เพราะพิธีกรรมเหล่านี้ย่อมหนีไม่

พ้นต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ๓) พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ต้องสอดส่องติดตามดูแลพฤติกรรมของพระสหธรรมิก

อยา่งใกลช้ดิ ๓) ภกิษตุอ้งศกึษาวธิกีารรูจ้กัคดิตามหลกัโยนโิสมนสกิารแยกความผดิถกูใหเ้หน็ ๔) ภกิษตุอ้งทำาการ

ศกึษาหลกัธรรมเกีย่วกบั ศลี สมาธิ ปญัญา พรอ้มกบันอ้มนำาไปปฏิบตั ิจนสามารถเขา้ใจและนำาหลกัธรรมคำาสอน

ไปประยุกต์ใช้เหมาะสมถูกต้อง และ ๕) สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลเพื่อดูแล

พระพุทธศาสนาควรแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสอดส่อง

ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเรื่องราวไม่เหมาะสม

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรนำาหลักหรือแนวทางการแก้ปัญหาไปดำาเนินการใช้กับพระสงฆ์

และคฤหัสถ์อย่างจริงจัง และสามารถปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อความสุขของตนเองอย่างแท้จริง

 ๕.๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรนำาหลักสมถภาวนาและหลักวิปัสสนาภาวนาไป ประยุกต์ใช้

กบัสงัคมอยา่งแทจ้รงิโดยใหท้กุ ๆ  องคก์รเขา้มาศกึษาหลกัสมถะและหลกัวปิสัสนาอยา่งจรงิจงั จงึจะสามารถแก้

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ตอ้งกระทำาใหเ้กิดเปน็รปูธรรม และทีส่ำาคญัควรจะบรรจหุลกัวปิสัสนาไว้

ในหลักสูตรการเรียนการศึกษาในทุก ๆ  สถาบันที่จัดทำาการศึกษา เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ ปัจจุบัน
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นี ้ควรตอ้งมหีลกัสมถและวปิสัสนานำาไปใชก้บับคุคลในสงัคม ปญัหาทีเ่กดิขึน้ไมใ่ชใ่ครคนใดคนหนึง่ทีต่อ้งมาแกไ้ข 

เราต้องช่วยกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะการทำาการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) ประยุกต์พุทธวิธีการแก้ปัญหาเรื่องรักเพื่อนำาไปใช้ในกลุ่มวัยรุ่นไทย

  ๒) วิเคราะห์เรื่องไตรลักษณ์กับความรักในทัศนะคติทางพระพุทธศาสนา

  ๓) วิเคราะห์เร่ืองตัณหาเปมะตามหลักจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท 
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วิเคราะห์วิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งท่ี ๕๔ 

วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

An Analysis of Meditation Practice of the 54th Meditation Center 

of Buriram Province, Wat Phasrakhwan, Srakeaw Sub-District,

 Nonghong District, Buriram Province.

พระปลัดไกรสร ธีรวำโส (นุชนาถ) *

พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี **

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษาสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์

แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (๒) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐาน

ของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัด

บุรีรัมย์ (๓) เพื่อวิเคราะห์ความสำาคัญแห่งวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่ 

๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีกา

รสังเกตุการณ์และการสัมภาษณ์ และนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนพรรณนา พร้อมเสนอแนวคิดของผู้วิจัย

โดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ และปัญหาที่ต้องการทราบ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า 

 สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัด

บุรีรัมย์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม โดยการประสานงานการจัดตั้งของกองพุทธศาสนศึกษา 

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติถูกต้องทุกขั้นตอนและเป็นวัดที่มีสัปปายะ มีสถานที่

รองรับผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลจากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ผลงานทางด้านการสอนของวัด

ปา่สระขวญั คอืการอบรมใหพ้ระภกิษสุามเณรไดป้ระพฤตขิอ้วตัรปฏบิตัใิหส้มบรูณ ์สามารถรกัษาพระธรรมวนิยั

ได้ ส่วนสำาหรับอุบาสกอุบาสิกาสอนให้มีความเห็นที่ถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิ ในการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

เป็น สอดคล้องกับหลักการสอนของพระพุทธเจ้า

 จากการศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ 

ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การสอนกรรมฐานของ สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด

บุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยึดแนวการสอนของพระ

* นิสตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
** อาจารย์ที่ปรึกษา.
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ธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ิตธมฺโม) โดยสอนตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ยึดแนวการสอนในพระไตรปิฎกเป็นหลัก ให้

ผู้ปฏิบัติกำาหนดอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ คือ ให้กำาหนด กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่ง

ถอืวา่เปน็ไปตามแนวของหลกัวปิสัสนากรรมฐานและเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะของสำานกัปฏบัิตธิรรมประจำาจงัหวดั

บุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 จากการศึกษาวิเคราะห์ความสำาคัญแห่งวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด

บุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งจากเอกสาร การร่วม

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ผู้วิจัยมองเห็นจุดแข็งของสำานักดังกล่าว คือ เจ้าสำานักปฏิบัติ

ธรรมวัดป่าสระขวัญ เป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านวิปัสสนาธุระ มีพระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถในการอบรมดา้นวปิสัสนากัมมฏัฐานและนำาพาปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งตามแบบปฏบิตัขิองบูรพาจารย ์

เพราะฉะนั้นผู้เข้ามาปฏิบัติต้องได้รับผลจากการปฏิบัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของทางสำานักอย่าง

แนน่อน แมจ้ะมจีดุออ่นคอืงบประมาณในการสนบัสนนุกจิกรรม หรอืปญัหาอปุสรรคจากบคุลากรในการสนบัสนนุ

กิจกรรมก็ตาม แต่ยังมองว่าสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว 

อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งเป้าเพื่อเผยแผ่เชิงรุกมากกว่าการมุ่งจัดเฉพาะกิจภายในวัดเท่านั้น แต่ยัง

มีเครือข่ายของคณะทำางานในการอบรมกรรมฐานซึ่งจะทำางานเช่ือมโยงซ่ึงกันและโดยยึดหลักตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท และ ตามนโยบายของคณะสงฆ์ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนโดยออกเป็นนโยบายรัฐที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในสังคม

คำาสำาคัญ: สำานักกรรมฐาน, การเจริญสติปัฏฐาน ๔

ABSTRACT

 The study aimed (๑) to investigate ๕๔ Meditation center of Buriram Province, Pasrakwan 

Temple, Srakeaw Sub-District, Nonghong District, Buriram Province, (๒) to study its meditation 

method, and (๓) to analyze a significance of meditation practice.

 This study was a documentary research by way of observation and an indept-inter-

view, presenting information in a descript form along with a researcher’s view aiming to answer 

research question based on objectives and problems. Findings were as follows:

 The ๕๔th Meditation center of Buriram Province, Pasrakwan Temple, srakeaw Sub 

-District, Nonghong District, Buriram Province has been established according to the Sangha 

Supreme Council’s regulations coordinated by the Buddhist Studies Division , National Office 

of Buddhism to provide the right guideline for practice and as an ideal place for those who 

wish to practice meditation to gain a spiritual achievement effectively. The temple’s instruc-

tional activities consist of a training course for monks and novices to follow disciplinary rules, 

and for lay devotees, they are trained to have right views in the activity of donation, precept 

observation and meditation in accordance with the Buddha’s teachings. 
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 With regard to method of meditation practice, the temple follows the meditation 

practice instructed by Phrathammasinghaburajan (Jaran Thitadhammo) focusing on Four Foun-

dations of Mindfulness (Satipatthāna) based on the Buddhist Tripitaka by which the practice 

aims to keep watching sensory experience namely mindfulness of the body, feelings/sensations, 

mind/consciousness, and dhammās. The practice which is based on the principle of insight 

meditation is the uniqueness of the Buriram Dhamma Retreat. 

 From analytical study of documents, observation and interview information from 

related informants on the significance of the temple, the temple’s strength spotlights the head 

of the temple who is interested in insight meditation, including efficient instructors and medi-

tation masters who can guide those who practice in the right track according to the traditional 

method followed by fruitfully mental development. Although there is a weak point in terms 

of budget to support the temple’s activities, the temple clearly sets its goals with approach 

strategy along with networks for meditation training courses according to the Sangha’s policy 

supported by the state to develop morality and ethics for the public.

Keywords: Meditation Center, Four Foundations of Mindfulness

๑. บทนำา
 พระพุทธเจ้าทรงพรำ่าสอนกัมมัฏฐานมาตั้งแต่ครั้งพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ ๆ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

แขวงเมืองพาราณสี คือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงตั้งพระทัยไว้ว่าจะไปโปรดอาฬารดาบส กับ อุทก

ดาบสกอ่น แตท่า่นทัง้สองนัน้ตายไปเสยีแลว้ จงึไดเ้สดจ็ไปหาปญัจวคัคยีท้ั์ง ๕ ทีป่า่อสิปิตนมฤคทานวนั แลว้ทรง

พรำ่าสอนกัมมัฏฐานแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ จนท่านเหล่านั้นได้สำาเร็จ

เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้น 

 กัมมัฏฐาน หมายถึง ที่ตั้งแห่งการงาน,อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ,อุบายทางใจวิธีฝึกอบรม

จิตใจและเจริญปัญญา กัมมัฏฐานนั้นมี ๒ อย่างคือ ๑ สมถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเพื่อการทำาจิตใจให้สงบ, วิธีฝึก

อบรมเจริญจิตใจ ๒ วิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง, วิธีฝึกอบรมเจริญปัญญา ๓๐๘ กัมมัฏ

ฐานทำาให้จิตสงบ เป็นสมาธิ และมุ่งให้เกิดปัญญาตามมาดังพระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่า

นี้ เป็นเหตุให้เกิดปัญญา ธรรม ๒ อย่างนั้นได้แก่อะไรบ้าง ? ได้แก่ สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน ๓๐๙

 กัมมัฏฐาน ๓๑๐ ทั้ง ๒ นี้ มีข้อที่จะพึงสังเกตได้ดังนี้คือ สมถะกรรมฐานนั้น มี กรรมฐาน ๔๐ เป็น

อารมณ์ กรรมฐาน ๔๐ นั้น คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสฺสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อรูปกรรมฐาน ๔ อาหาเรปกิ

กูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้น มีวิปัสสนาภูมิเป็นอารมณ์ คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 

๓๐๘ พระพรมหคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๕๑), หน้า ๑๓-๑๔. 
๓๐๙ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖.
๓๑๐ พระธรรมธีรราชมหามุนี, วิปัสสนากรรมฐาน ภาค ๑ เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำากัด, ๒๕๓๒), หน้า ๑๐. 
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ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ย่อให้สั้นได้แก่ รูปกับนามเท่านั้น ถ้าใครเอาขันธ์ ๕ หรือ อายตนะ ๑๒ 

เปน็ตน้ มาเปน็อารมณก์รรมฐาน ผู้นั้นชื่อว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในทางพระพุทธศาสนานั้นถอืว่าการปฏบิัติ

กัมมัฏฐานนั้นเป็นกิจธุระที่พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พึงประพฤติปฏิบัติ เพราะเมื่อ

พุทธบริษัททั้ง ๔ ยังประพฤติปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ตราบใด พระพุทธศาสนาก็จะยัง

เจริญรุ่งเรืองอยู่ตราบนั้น 

 กัมมัฏฐานเป็นสมบัติของพุทธบริษัททั้ง ๔ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงมอบไว้ให้แก่พุทธ

บรษัิท ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัทีส่ดุ คอื ผูท้ีจ่ะบรรพชาเปน็สามเณร และผูท้ีจ่ะอปุสมบทเปน็พระทกุ ๆ  รปู ตอ้งเรยีน

กัมมัฏฐานเสียก่อน จึงจะบรรพชา อุปสมบทได้ พระอุปัชฌาย์ต้องสอนกัมมัฏฐานให้เสียก่อนแล้วจึงจะบรรพชา 

อุปสมบทให้ ถ้าใครไม่ได้เรียนกัมมัฏฐานก่อนก็เป็นอันว่าบวชไม่ได้แน่นอน ดั้งนั้น กัมมัฏฐานจึงเป็นสมบัติของ

พุทธบริษัท เพราะกัมมัฏฐานนี้เป็นเรือนใจชั้นใน อันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับข้าศึกภายในคือกิเลสมารต่าง ๆ ได้ 

 กัมมัฏฐานเป็นเรื่องของคนทุกเพศ ทุกชั้น ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา หมายความว่าพระพุทธศาสนา

ไมม่กีารผกูขาด ใครมคีวามประสงคจ์ะประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดร้บัความสขุกายสบายใจ ตอลดจนสิน้อาสวะกเิลส

กป็ฏบิตัไิดท้ัง้นัน้ การปฏบิตักิมัมฏัฐานนัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งของคนเฒา่คนแก ่แตเ่ปน็เร่ืองของบคุคลผูห้วงัสันตสิขุแกต่น 

ตลอดจนหวงัจะรือ้ตนออกจากกเิลสและกองทกุข ์ประสบสขุอนัไพบลูย ์เปน็สมัมาทฏิฐ ิรูบ้าปรูบ้ญุ รูจ้กัสิง่ทีเ่ปน็

ประโยชน์และสิ่งที่มิใช้ประโยชน์ รู้จักประโยชน์อย่างตำ่า อย่างกลาง และอย่างยิ่ง หมายถึงพระนิพพาน นั้นก็เกิด

จากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน จะเห็นได้ว่า กัมมัฏฐานนั้นทำาให้มองเห็นทุกส่ิงทุกอย่างรวมทั้งตัวผู้ปฏิบัติตามความ

เป็นจริงทำาให้ไม่หลงผิดในเรื่องความคิดและการกระทำาอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัว ผู้ปฏิบัติ

นี้ เกิดขึ้นด้วยพลังอำานาจในตัวที่มาจากภาวนาปัญญาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และอารมณ์ทำาให้เกิด

มีสติมาช่วยปัญญาควบคุมความคิด และอารมณ์ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดีทั้งทางกาย และทางใจนำาไปสู่ความ

สุขสูงสุด ๓๑๑ จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพื้นฐานที่มั่นคงดีแล้วย่อมจะปฏิบัติต่อส่ิงทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง

ก่อให้เกิดความเจริญพัฒนาทั้งทางกาย ทางความประพฤติ ทางสภาพจิตใจและทางปัญญาเป็นลำาดับขึ้นไป เป็น

ทางนำาไปสู่อิสรภาพและสันติสุขอย่างแท้จริงตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมเพื่อให้

จิตเกิดสมาธิเป็นสิ่งสำาคัญของศาสนาส่วนใหญ่ของโลก เพราะเป็นแนวทางแห่งความสงบของจิตใจอันจะนำามา

ซึ่งความสงบทางกาย วาจา ใจ

 ในปัจจุบันพระสงฆ์และวัดท่ีเป็นสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดเป็นองค์กรสำาคัญ ที่จะมีส่วน

เกี่ยวข้อง เหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะพระเป็นผู้อบรมให้ธรรมะ ซึ่งสามารถให้ผลได้

ทั้งโลกิยะและโลกุตตระ จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติแก่ประชาชนทุกคน มีส่วนใกล้ชิดกับสังคม 

เอือ้ประโยชนท์างธรรมอนัเปน็สาธารณสมบตัสิงเคราะหช์มุชน และสังคม ส่งเสรมิและพฒันาสาธารณปูการ โดย

มีการร่วมมือประสานงานเผยแผ่ธรรมะผูกสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนและสังคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกันในพระพุทธศาสนา

ตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนดับไป สภาพทางจิตใจของมนุษย์เราจะเส่ือมโทรมลง ถ้ามิได้รับการประคับประคอง

ดูแลจิตใจของตนเองส่วนมากพุทธศาสนิกชนมักจะยึดติดกับปัจจัยทางวัตถุที่ดูเหมือนอยู่ใกล้สังคม ปัจจุบันน้ีมี

ปัญหาตามมามากมายเนื่องจากบุคคลทั้งหลายเกิดสภาวะเครียดทางจิตใจ ไม่สามารถหาทางออกได้ อีกทั้งไม่มี

ความรู้ในทางธรรมและขาดที่พึ่งทางใจ รวมไปถึงขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดูแลรักษาจิต ซึ่งผลก็คือทำาให้

๓๑๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล,ปาฏิหาริย์ของกรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ , (นนทบุรี: บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์จำากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๐.
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ห่างจากการพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงไกลจากความเป็นจริงไปทุกขณะ ที่จะนำาตนให้ถึงความ

พน้ทกุขไ์ด ้การศกึษาอบรมและการเผยแผศ่าสนธรรม รวมทัง้ความเขา้ใจในการปฏิบตักิมัมฏัฐาน จงึเปน็ปจัจยัที่

สำาคญัของชมุชนและสงัคม ในการเปน็แนวทางการดำาเนนิไปสูค่วามสงบสนัตสิขุทัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ ปจัจบุนัมี

ผูแ้สวงหาทางอนัประเสริฐเพือ่เขา้ถึงธรรมและบรรลุธรรม ไดเ้ขา้อบรมตนตามสำานกัปฏิบตัธิรรมซึง่มพีระวปิสัสนา

จารยผ์ูใ้หก้มัมฏัฐานด้วยการสอนในลกัษณะและวธิกีารปฏบิตัทิีห่ลากหลาย แนววธิปีฏบิติัและขัน้ตอนทีแ่ตกตา่ง

กันไป ผู้ปฏิบัติอาจมีความสับสนว่าแนววิธีปฏิบัติและข้ันตอนอย่างไรจึงจะทำาให้บรรลุธรรมได้อย่างถูกต้องตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงพระผู้มีพระภาคทรงตอบประเด็นปัญหานี้ แก่ คณกโมคคัลลานพราหมณ์

ว่า“เราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำาดับ การกระทำาโดยลำาดับ การปฏิบัติโดยลำาดับ ในธรรมวินัยนี้ได้

เบื้องต้นทีเดียวจงเป็นผู้มีศีล สำารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ ในกาลต่อมาย่อมแนะนำาให้ย่ิงขึ้นไปว่าจงเป็นผู้

คุ้มครองทวาร ในอินทรีย์ รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ

ด้วยสติสัมปชัญญะ พักอยู่ ณ เสนาสนะอันเงียบสงัดเพื่อละนิวรณ์ ๕ บรรลุฌาน ๑-๔” ๓๑๒ และแนวการสอน

กรรมฐานในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ถือตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักสำาคัญและดำาเนินตามวิธีการแห่ง

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้ง ๒ แบบ แบบใดแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่า พระวิปัสสนาจารย์ท่านใดจะ

เน้นแบบไหน จึงปรากฏว่าในปัจจุบันได้มี แนวการสอนกรรมฐานหลากหลายโดยแบ่งออกเป็นสายหรือสำานัก

ต่างๆ แต่ละสายแต่ละสำานักก็มีวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตนซึ่งได้รับสืบทอดมาจากบูรพาจารย์ 

วิธีการปฏิบัติธรรมด้านกรรมฐานของบูรพาจารย์ผู้เป็นต้นแบบแต่ละท่านก็มีความโดดเด่นต่างกันออกไป 

 การปฏบิตักิรรมฐานเปน็ทีน่ยิมอยา่งย่ิงของพทุธศาสนกิชนชาวไทยรวมไปถึงชาวตา่งประเทศท่ีสนใจ

เข้ามาศกึษาเร่ืองนีก้นัจำานวนมาก มสีำานกัฝกึปฏิบตักิมัมฏัฐานเกิดขึน้ในประเทศไทยหลายแหง่ทัง้สำานกัทีน่ำาปฏบิตัิ

โดยพระภิกษุและคฤหัสถ์ แต่ละสำานักต่างกำาหนดข้อวัตรปฏิบัติ อันเป็นส่วนเบ้ืองต้น เพื่อการปฏิบัติที่สะดวก 

ได้ผลดีสำาเร็จประโยชน์ตามความปรารถนาและตามจริตของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะ

เข้าปฏิบัติกัมมัฏฐาน จึงต้องเลือกหาสถานที่ ที่สมควรแก่การปฏิบัติ ได้แก่การเลือกสถานที่ใกล้ ๆ และมีผู้ที่จะ

ให้กรรมฐาน และสอบอารมณ์ได้ประจำาวัน การละปลิโพธคือ การมีใจเป็นอิสระวางจากพันธะทั้งปวง ไม่มีความ

กังวล ๑๐ ประการ คือ ห่วงที่อยู่ ห่วงตระกูล ห่วงลาภสักการะ ห่วงหมู่คณะ ห่วงการเดินทาง ห่วงญาติ ห่วงใน

โรคภัยไข้เจ็บห่วงในการเล่าเรียน ห่วงในการที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ เลือกหาอาจารย์ผู้สมควรเป็นกัลยาณมิตร ๓๑๒ 

หมายเอากลัยาณมติรผูท้ีด่ำารงตนอยูใ่นฝา่ยขา้งด ีมจีติมุง่ในสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน ์ซึง่ประกอบดว้ยคุณสมบตัปิระจำา

ตน คอื เปน็ทีร่กั นา่เคารพ นา่สรรเสรญิ สามารถวา่กลา่วตกัเตอืนเปน็ผูอ้ดกลัน้ตอ่ถอ้ยคำาตำา่ ๆ  สงู ๆ  ได ้สามารถ

ชี้แจงถ้อยคำาที่สุขุมลุ่มลึกได้ และเป็นผู้ไม่แนะนำาในทางที่ไม่สมควร แสวงหาสัปปายะ คือ ธรรมอันเป็นที่สบาย 

เกือ้กูล หรือเหมาะแกก่ารปฏบิตักิรรมฐาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ทีท่ำาใหจ้ติเปน็สมาธไิดง้า่ย ทีส่ำาคญัยิง่อกีประการหน่ึง

กค็อื ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้ปฏบัิตกิรรมฐาน มีความแตกตา่งกนัในฐานะความเปน็อยูค่วามจำาเปน็พืน้ฐานในการครอง

ชีวิต ตลอดจนระดับของความมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมและจริตของผู้ปฏิบัติทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใด 

อยู่ในตระกูลใด หรือวรรณะใดและจะบรรลุธรรมได้ในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับการสั่งสมการปฏิบัติมาแต่อดีตชาติ 

 ในสว่นของสำานกัปฏบิตัธิรรมประจำาจงัหวดับรุรีมัย ์แหง่ที ่๕๔ วดัปา่สระขวญั ตำาบลสระแกว้ อำาเภอ

หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ น้ันได้มีการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติกรรมฐานให้กับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก

๓๑๒ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๔-๗๘/๗๘-๘๔
๓๑๓ 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗/๗.

๓๙๙



400 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

อุบาสิกาในทุก ๆ ปี ซึ่งในการปฏิบัตินั้นมีหลักการและวิธีการในการสอนกรรมฐานที่เน้นในหลักของ มหาสติปัฏ

ฐานสูตร และการปฏิบัติตามหลักของอาณาปานสติ และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางของ

พระวปิสัสนาจารยค์ณะผูท้ำางานฝกึอบรมซึง่จะเปน็แนวทางใหผู้้ปฏิบตัสิามารถเลือกแนวทางการปฏิบตัทิีเ่หมาะ

สมกับแตล่ะบคุคลได ้ซ่ึงมหาเถรสมาคมไดใ้หค้วามสนใจสนบัสนนุการปฏิบตัธิรรมมาตลอด โดยออกระเบยีบเพือ่

สง่เสรมิการจดัตัง้สำานักปฏบิตัธิรรมประจำาจงัหวดั รวมทัง้กรมการศาสนาไดเ้ฟน้หาและคัดเลอืกสำานกัปฏบิติัธรรม

ดีเด่นประจำาจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมและสร้างภาพพจน์ภาวนา ด้านของปัญหาในการบริหาร

จัดการสำานักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนั้นหลายสำานักต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด

หรือพัฒนาให้เป็นสำานักปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมในการรองรับพระภิกษุและผู้ปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลให้ 

ผู้วิจัยมองเห็นความสำาคัญของการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติกรรมฐานอันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม อันจะทำาให้

มองเห็นถึงวิธีการปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบล

สระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนา อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ดว้ยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมานีผู้ว้จิยัจงึสนใจจะศกึษาวเิคราะหว์ธิปีฏิบตักิรรมฐาน ของสำานกัปฏิบตัธิรรม

ประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสนใจที่จะ

ศึกษาสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระสระขวัญ ตำาบทสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ และการนำาเสนอรูปแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสม รวมถึง การศึกษาสภาพ

ปัจจุบันของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนอง

หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำาเนินการฝึกอบรมเพื่อนำามาวิเคราะห์ให้เห็นถึง

ความสำาคัญแห่งวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถระวาทและสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด

บุรีรัมย์ แห่งที่ ๔๕ วัดป่าสระขวัญตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีความสำาคัญและทำาให้

เกิดประโยชน์แก่บุคคล ชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพือ่ศกึษาสำานกัปฏบิตัธิรรมประจำาจงัหวดับรุรีมัยแ์หง่ที ่๕๔ วดัป่าสระขวัญ ตำาบลสระแกว้ อำาเภอ

หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ๒. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระ

ขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความสำาคัญแห่งวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์แห่งท่ี

๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะห์วิธีปฏิบัติ

กรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนอง

หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 ๑. ค้นเอกสาร สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์บุคคลในสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 

๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๔๐๐



401การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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 ๒. คน้เอกสาร สงัเกตการณ ์และสมัภาษณบ์คุคลเกีย่วกบัวิธปีฏบิติัธรรมของสำานกัปฏบิตัธิรรมประจำา

จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ๓. วิเคราะห์ความสำาคัญแห่งวิธีปฏิบัติธรรมของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ 

วัดป่าสระแก้ว ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑. จากการศกึษา พบวา่ สำานกัปฏิบตัธิรรมประจำาจงัหวดั หมายถงึ สำานกัปฏบิตัธิรรมทีไ่ดร้บัการจดัต้ัง

ขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นสำานักปฏิบัติ

ธรรมทีท่างคณะสงฆโ์ดยมหาเถรสมาคมใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนนุใหว้ดัทัว่ประเทศจดัตัง้ขึน้ เพือ่รองรบัประชาชน

พุทธบริษัทท่ีสนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา โดยมุ่งให้แต่ละคณะสงฆ์จังหวัดควรมีสำานัก

ปฏบิตัธิรรมประจำาจงัหวดัทีม่มีาตรฐานเปน็ทีย่อมรับในดา้นการฝึกอบรมสมถกมัมฏัฐานหรอืวปิสัสนากมัมฏัฐาน

 สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัด

บุรีรัมย์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม โดยการประสานงานการจัดตั้งของกองพุทธศาสนศึกษา 

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติถูกต้องทุกขั้นตอนและเป็นวัดที่มีสัปปายะ มีสถานที่

รองรับผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลจากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว 

อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นป่าช้า ชาวบ้านสระขวัญเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็จะนำาศพญาติผู้เสียชีวิตมา

เผาและฝัง่ไวใ้นสถานทีน่ีซ้ึง่ในสมยันัน้ไมม่ผีูใ้ดกลา้ผา่นสถานทีแ่หง่นี ้ตอ่มาไดมี้ หลวงพอ่นนท ์นามสกลุ สรุาษณ ์

จาริกมาอยู่อาศัยเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และเริ่มสร้างป่าช้าแห่งน้ีให้เป็นที่พักสงฆ์เพื่อบำาเพ็ญภาวนา จนกระทั่ง

ท่านได้มรณภาพลงเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังจากนั้นก็มีพระภิกษุจาริกมาจากที่ต่างๆมาอาศัยอยู่ที่วัดป่า

แห่งนี้เป็นครั้งคราวจึงไม่มีพระภิกษุที่อยู่ประจำาที่ป่าช้าแห่งนี้ จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระทองใบ อารโย 

ได้เดินธุดงค์มาอาศัยอยู่ท่านเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การบำาเพ็ญเพียรภาวนา ประจวบเหมาะกับที่

ท่านมีญาติพ่ีน้องอาศัยอยู่ท่ีบ้านสระขวัญชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำาพรรษา และท่านได้นำาพาญาติโยมชาว

บา้นปฏบิตัธิรรมตลอดปแีละไดมี้การจดังานปฏบิตัธิรรมเพือ่อบรมกรรมฐานใหแ้กพ่ระภกิษ ุสามเณรและอบุาสก

อุบาสิกาในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาตอลดปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่านได้ซื้อที่นาของชาวบ้านด้านทิศ

ตะวันตกของป่าช้าเพื่อขอสร้างวัด เพราะสถานที่ท่านอยู่เดิมนั้นเป็นที่สาธารณะไม่สามารถขอสร้างวัดได้ ต่อมา 

นายดำา ขมุขำา กำานนัตำาบลสระแก้วในสมยันัน้ไดท้ำาหนงัสือขอสรา้งวดั และไดก่้อสรา้งเสนาสนะวตัถเุพือ่เปน็สถาน

ที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์พอสมควร และได้ทำาเรื่องขอตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด

ขึ้นในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยให้ชื่อว่า “วัดป่าสระขวัญ” และได้มีการจัดฝึกอบรม

กรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาในทุกๆวัน จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๕ วัดป่าสระขวัญจึงได้

รับการจัดตั้งเป็นสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ โดยได้รับการจัดตั้งเป็นสำานักปฏิบัติธรรม

ประจำาจังหวัด ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาเป็นประจำา มีพื้นที่ของวัดเป็นป่าและที่ราบประมาณ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ปัจจุบัน 

วดัปา่สระขวญั มพีระครวูมิลญาณวสิฐิ (ทองใบ อารโย น.ธ.เอก) เปน็เจา้อาวาส และเปน็เลขานุการเจา้คณะอำาเภอ

หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบงานคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอำาเภอหนองหงส์
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 ผลงานทางด้านการสอนของวัดป่าสระขวัญ คือการอบรมให้พระภิกษุสามเณรได้ประพฤติข้อวัตร

ปฏิบัติให้สมบูรณ์ สามารถรักษาพระธรรมวินัยได้ ส่วนสำาหรับอุบาสกอุบาสิกาสอนให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 

มีสัมมาทิฏฐิ ในการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็น สอดคล้องกับหลักการสอนของพระพุทธเจ้า

 กิจกรรมด้านการเผยแผ่ สำานักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนอง

หงส ์จงัหวดับรุรีมัย ์จดังานเขา้อยูป่รวิาสกรรมและปฏบิตัธิรรมเฉลิมพระเกยีรต ิวนัที ่๑ – ๑๐ ธนัวาคม ทกุปแีละ

ไดจ้ัดให้มีการปฏิบัตธิรรมในวนัสำาคญั เช่น วันสง่ท้ายปีเกา่ต้อนรับปใีหม่ วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันวสิาขบูชา 

วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 

 ๒. จากการศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่า

สระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า

 วธิกีารปฏบิตักิรรมฐานของสำานกัปฏิบติัธรรมประจำาจงัหวดับรุรีมัย ์แหง่ที ่๕๔ วดัปา่สระขวญั ตำาบล

สระแกว้ อำาเภอหนองหงส ์นัน้ไดใ้ชห้ลกัสตูรของพระสมัมาสัมพทุธเจ้าและอรยิอาจารยท์ีส่อนสืบตอ่กนัมาโดยไม่

ขาดสายเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งคนเป็น ๔ ระดับเหมือนบัว ๔ เหล่า การจัดหลักสูตรในการปฏิบัติธรรมแต่ละคอร์ส

นั้น จึงมีความยากง่าย หยาบ ละเอียด และความสั้นยาวของเวลาต่างกันไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

ไดเ้ขา้ถงึความสงบอยา่งสงูสดุเทา่ทีจ่ะสามารถ กระทำาไดต้ามบารมธีรรมของแตล่ะบคุคล จงึเปลีย่นบทเรยีนตาม

ลำาดับชั้นของปัญญาผู้เข้าปฏิบัติธรรม และไม่กำาหนดเวลา ดังนั้นอานาปานสติ จึงถูกเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

ไปด้วย

 จากการศึกษาวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 

๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การสอนกรรมฐานของ สำานักปฏิบัติ

ธรรมประจำาจงัหวดับรุรีมัย ์แหง่ที ่๕๔ วดัปา่สระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส ์จงัหวดับรุรีมัย ์ไดย้ดึแนว

การสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตฺตธมฺโม) โดยสอนตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ยึดแนวการสอนในพระ

ไตรปิฎกเป็นหลัก ให้ผู้ปฏิบัติกำาหนดอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ คือ ให้กำาหนด กาย 

เวทนา จิต ธรรม ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแนวของหลักวิปัสสนากรรมฐานและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขอสำานักปฏิบัติ

ธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ในการปฏบิตักิรรมฐานเบือ้งตน้นี ้พระวทิยากรจะชีแ้จงหลกัการสำาคญัๆ ใหแ้กผู่ป้ฏิบติัจะตอ้งทำาเปน็

กจิวตัร สว่นรายละเอยีดปลกียอ่ยอืน่ๆ นัน้เมือ่เหน็ว่าผูป้ฏบิตัมิคีวามชำานาญแลว้จงึคอ่ยเพ่ิมเตมิใหใ้นวนัตอ่ๆ ไป 

โดยพระวิทยากรจะใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตให้ผู้ปฏิบัติได้ดูให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติธรรมคือ สอน

ใหล้งมอืปฏบิตั ิเชน่ สอนวธิเีดนิจงกรมจะใหผู้ป้ฏิบตัเิดินจงกรมหลงัพระวทิยากรสาธติการใหเ้ดนิใหด้ ูสอนวธินีัง่

สมาธิ พระวิทยากรจะแนะนำาวิธีการนั่งสมาธิให้แก่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำาสอน

วิธีกำาหนดท้องพอง ท้องยุบเป็นอารมณ์ จะให้กำาหนดในขณะนั้นทันที เมื่อแนะนำาขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้เข้าใจพอ

สมควรแล้ว จะสอนให้กำาหนดตามแนวสติปัฏฐาน ๔ คือ ให้ผู้ปฏิบัติกำาหนด กาย เวทนา จิต ธรรม แต่ขั้นแรก

จะสอนให้กำาหนดที่กายเป็นอารมณ์ก่อน ซึ่งมีวิธีการกำาหนดกายเป็นอารมณ์นี้ให้เอาสติกำาหนดในอิริยาบถใหญ่

ทั้ง ๔ ของกายคือ ๑) ยืน ๒) เดิน ๓) นั่ง ๔) นอน เป็นต้น

 การปฏิบัติกรรมฐานตามวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ 

วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น 

ประกอบด้วยการยืน ซึ่งเป็นการกำาหนดลมหายใจ ใช้สติพิจารณาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า จนจิตเป็นกุศล การ
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เดินจงกรม หลักสำาคัญอยู่ที่ต้องปฏิบัติให้ช้าที่สุด เพื่อให้เกิดปัญญาจากการกำาหนดรู้ในอิริยาบถเดินเพียงอย่าง

เดยีว สามารถกำาหนดการเดนิจงกรมไดล้ะเอยีดถงึ ๖ ระยะ การนัง่สมาธ ิเปน็การนัง่การกำาหนดรูอ้าการพอง-ยบุ

ของท่อง มิใช่ลมหายใจเข้า-ออก เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจากการเดินจงกรม เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นก็ให้การกำาหนด

รู้ที่เวทนานั้น เมื่อเกิดความฟุ้งซ่านก็ให้กำาหนดท่ีล้ินป่ี สำาคัญที่ต้องกำาหนดให้ได้ในปัจจุบัน และการนอนสมาธิ 

เป็นการกำาหนดอาการพอง-ยุบของท้อง สังเกตให้ได้ว่าหลับไปในขณะที่ท้องพองหรือยุบ โดยปกติจิตของเราจะ

อยู่ภายใต้อำานาจของกิเลส เมื่อกำาหนดจิตและตั้งสติไว้ได้อย่างแน่วแน่ จะทำาให้เราสามารถตัดกิเลสที่เข้ามาทาง

อายตนะต่างๆ และยับย้ังอกุศลกรรมได้ เห็นแจ้งในการแตกดับของรูปและนาม เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหา

ชีวิต หลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่นิพพานได้

 ๓. จากการศึกษาวิเคราะห์ความสำาคัญแห่งวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัด

บุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งจากเอกสาร การร่วม

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ผู้วิจัยมองเห็นจุดแข็งของสำานักดังกล่าว คือ เจ้าสำานักปฏิบัติ

ธรรมวัดป่าสระขวัญ เป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านวิปัสสนาธุระ ได้กำาหนดกิจกรรมและเป้าหมายของสำานักไว้ คือ 

การฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ในทางด้านปฏิบัติเพื่อกล่อมเกลาจิตใจตนเอง เพื่อให้เป็นที่พึ่งอย่าง

แท้จริงของญาติโยม สำานักปฏิบัติธรรมวัดป่าสระขวัญ มีพระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ความ

สามารถในการอบรมด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานและนำาพาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามแบบปฏิบัติของบูรพาจารย์ มุ่ง

เน้นไปที่การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานแบบกำาหนดลมหายใจเข้าออกท่ีใช้คำาบริกรรมภาวนากำากับว่า “พุทโธ” 

และการเจริญสติตามแบบ มหาสติปัฏฐานสูตร (ยุบหนอ-พองหนอ) ไม่จำากัดว่าจะต้องปฏิบัติแบบใดแบบหน่ึง 

เพราะการปฏิบัติในแต่ละแบบน้ันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำาให้จิตสงบเกิดปัญญา เน้นการปฏิบัติจริง ไม่

เหลาะแหละ เน้นคุณภาพในการปฏิบัติมากกว่าปริมาณบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้เข้ามาปฏิบัติต้อง

ได้รับผลจากการปฏิบัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของทางสำานักอย่างแน่นอน แม้จะมีจุดอ่อนคืองบ

ประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม หรือปัญหาอุปสรรคจากบุคลากรในการสนับสนุนกิจกรรมก็ตาม แต่ยังมอง

ว่าสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัด

บรุรีมัย ์ได้ตัง้เปา้เพือ่เผยแผเ่ชงิรกุมากกวา่การมุง่จัดเฉพาะกจิภายในวดัเทา่นัน้ แตย่งัมเีครอืขา่ยของคณะทำางาน

ในการอบรมกรรมฐานซ่ึงจะทำางานเชือ่มโยงซึง่กนัและโดยยดึหลกัตามแนวทางของพระพทุธศาสนาเถรวาท และ 

ตามนโยบายของคณะสงฆ ์โดยภาครฐัใหก้ารสนบัสนนุโดยออกเปน็นโยบายรฐัทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในสังคม

 ดงัน้ันจงึสรปุไดว้า่ กรรมฐานทัง้ ๒ อยา่งในพระพทุธศาสนาคอืสมถกรรมฐานและวปิสัสนากรรมฐาน

ล้วนเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง(วิมุตติ) เมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย

สูงสุดนี้แล้ว สภาวะจิตด้านในเป็นอิสระจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นคุณชาติบริสุทธิ์ ถึงแม้ผู้เจริญกรรมฐาน

ไมส่ามารถปฏบิตัจินเข้าถงึพระนพิพานอยา่งสมบรูณไ์ดเ้พยีงแตท่ำาใหก้เิลสและความทกุขภ์ายในจติใจลดลง และ

ทำาให้ภาวะจิตไม่ตกตำ่าเป็นธรรมดาจะต้องได้บรรลุถึงพระนิพพานอย่างสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายในอนาคตแน่นอน ใน

ด้านประโยชน์ของสังคม บุคคลที่ได้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติกรรมฐานแล้ว โดยมากมีศีล ๕ เป็นนิตย์ ไม่ย่อม

ล่วงละเมิดศีลและกฎหมายบ้านเมืองเป็นอันขาด เพราะเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนสามารถทำาให้จิตใจของ

บุคคลเหล่านั้น มีหิริโอตตัปปะ ความเกรงชั่วกลัวบาปขึ้นนั้นเอง 

๔๐๓
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 กรรมฐานเปน็งานฝกึจติใหเ้ขม้แขง็ ใหม้ภีมูติา้นทานโรคคือกเิลส ใหม้อีาวธุคือปญัญาสำาหรบัประหาร

กิเลสภายใน ผู้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมาย จริง ๆ จะต้องสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำาวันได้การประกอบอาชีพต่าง ๆ ถ้าทำาด้วยความมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่เสมอก็ช่ือว่าเป็นการเจริญ

กรรมฐานไปในตวัทำาใหง้านผดิพลาดหรอืบกพรอ่งนอ้ยลงดงัจะเหน็ประโยชนแ์ละคณุคา่ของกรรมฐาน ช่วยพฒันา

จิตใจให้มีคุณภาพดี สงบ ประกอบด้วยสติปัญญา มองเห็นสภาวธรรมตามเป็นจริง มีจิตเป็นอิสระจากทุกข์ 

อันเป็นเหตุให้ความเห็นแก่ตัวลดลงหรือหมดไปพร้อมที่จะบำาเพ็ญประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

๕. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๑.๑ กรรมฐานเปน็แนวทางหนึง่ทีส่ำาคญัในพฒันาคณุภาพจติใจของมนษุยใ์หม้ใีจสูงและสามารถ

ทำาให้สังคมสงบสุขได้ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐาน

  ๑.๒. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอบรมกรรมฐานโดยการวาง

นโยบายเพื่อพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติกรรมฐานทั้งภาครัฐและเอกชน

  ๑.๓ ควรมีการส่งเสริมอบรมพระสังฆาธิการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกรรมฐาน

เพื่อสั่งสอนประชาชน ให้มีมองเห็นความสำาคัญและประโยชน์ในการปฏิบัติกรรมฐาน

  ๑.๔ ส่งเสริมการเข้าวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยยึดสมถกรรมฐาน เพื่อจิตใจสงบ มีสมาธิ 

วิปัสสนากรรมฐานเพื่อเกิดปัญญาในการดำารงชีวิต

  ๑.๕ ควรมีคู่มือแนะนำาวิธีการปฏิบัติ เพราะถ้ามีเอกสารประกอบการปฏิบัติธรรมไว้ จะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่สนใจจะเข้าปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง

 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๒.๑ ศึกษาความเข้าใจในการปฏิบัติกรรมฐานของสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์

แห่งที่ ๕๔ วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๒.๒ ศึกษามูลเหตุและแรงจูงใจที่จะทำาให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการปฏิบัติกรรมฐาน 

  ๒.๓ ศึกษาผลกลุ่มผู้ปฏิบัติกรรมฐานในสำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๕๔ 

วัดป่าสระขวัญ ตำาบลสระแก้ว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

  ๒.๔ ควรมีการจัดโครงการวิจัยเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมความเชื่อของชาวพุทธที่มีต่อการ

ปฏิบัติกรรมฐาน

๔๐๔
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วิธีการเจริญธัมมานุปัสสนาเพื่อพัฒนาชีวิต

THE METHOD OF PRACTICE TO DHAMMĀNUPASSANĀ 

FOR DEVELOPMENT OF LIFE

รังสิทธิ วิหกเหิน, พีระพงษ์ มาลา, สิรภพ สวนดง*

๑.บทนำา

 มนษุยถื์อวา่เปน็ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ความประเสรฐิในทีน่ีห้มายถงึการทีม่นษุยเ์ปน็ผู้มใีจสูงดว้ยคุณธรรม

ผา่นการววิฒันาการเปน็ระยะเวลายาวนานจนมคีวามสามารถในการพฒันาตนเองได้ดว้ยปัญญาและมคีวามเข้าใจ

ต่อการกระทำาของตนเองว่า สิ่งที่ตนทำาลงไปนั้นจะก่อให้เกิดผลเช่นใด รวมไปถึงรู้จักวินิจฉัยว่าพฤติกรรมเช่นใด

ที่แสดงออกไปแล้วเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านกายกรรม วจีกรรม 

หรือมโนกรรม ๓๑๗

 พทุธศาสนามหีลกัในการประพฤตปิฏบิตัเิกีย่วกบัการทำาสมาธ ิทีม่ปีรากฏในพระสตูร คอื สตปิฏัฐาน

สตูร ๓๑๘ ซึง่เปน็สตูรหนึง่ทีไ่ดอ้ธบิายวธิกีารหรอืแนวทางในการประพฤตปิฏบิตักิารทำาสมาธเิพราะเปน็บนัไดขัน้ที่

สำาคัญในการก้าวไปสู่มรรคผลและนิพพาน และตรัสไว้ในหมวดพระสูตรชื่ออื่นอีกมายมายหลายแห่ง สติปัฏฐาน

สูตร เป็นพระสูตรที่สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าตรัสสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไว้เป็นหลัก จากพระโอษฐ์

ด้วยพระองค์เอง ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นความสำาคัญนี้มาแต่แรกตรัสรู้ ขณะประทับ

อยู่ ณ ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่นำ้าเนรัญชรา ในอุรุเวลาเสนานิคม ภายหลังตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่ ๕ ก็ได้ทรง

ปริวิตกถึงสติปัฏฐาน ๔ ๓๑๙ และตรัสไว้ในโอกาสต่าง ๆ และในพระสูตรต่าง ๆ มากมายหลายแห่ง เช่น กายสูตร 

เป็นต้น ซึ่งเป็นพระสูตรโดยตรง ตลอดมาจนในปีที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขณะประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน 

ใกล้นครไวสาลี ก็ทรงมีพระเมตตาตรัสเตือนให้ปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ขณะประทับอยู่ ณ เวฬุคาม

กอ่นหนา้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ๑๐ เดอืน กต็รสัเตอืนให้มตีนเปน็ทีพ่ึง่ มตีนเปน็สรณะ ดว้ยการปฏิบตัวิปิสัสนา

ตามหลักสติปัฏฐาน ๓๒๐ 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เอกายโน อยำ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานำ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานำ สมติกฺกมาย ทุกฺ

ขโทมนสฺสานำ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิทำ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา.” ๓๒๑ แปลว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และ

* อาจารย์ประจำาวิทยาลัยสงฆ์บุรัรัมย์
๓๑๗ 

พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, “การศึกษาสัมมาวาจาในพระพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙).
๓๑๘ 

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๑/๕๒.
๓๑๙ 

สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๒๒/๒๔๗.
๓๒๐ 

สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙๐-๑/๒๐๓-๖.
๓๒๑

 ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘, ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๐๖/๗๗. 
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โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำาให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ” ๓๒๒ และการเจริญธัมมา

นุปัสสนาเป็นวิธีหนึ่งตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ด้วย เพราะรูปแบบของวิธีการเจริญทำาให้เกิดปัญญา หลักการเจริญ

สมาธิแบบธัมมานุปัสสนาเป็นหลักพิจารณาธรรมต่อกิเลสทั้งหลาย และเมื่อได้เจริญหรือปฏิบัติตามหลักธัมมานุ

ปัสสนาแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์มาก เช่น ในด้านจิตใจย่อมมีสุขภาพจิตที่ดี มีสติทุกขณะจิต มีสมาธิ มีปัญญา 

มคีณุวเิศษทีเ่หนอืจากบคุคลอืน่ เมือ่ปฏบัิตกิระทำาใหม้ากแล้ว สามารถบรรลจุดุหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา 

คือ พระนิพพาน

 ด้วยเหตุน้ีผู้จึงต้องการศึกษาธัมมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน ศึกษาวิธีการเจริญธัมมานุปัสสนาใน

มหาสติปัฏฐาน และศึกษาวิธีการเจริญธัมมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานพัฒนาชีวิตเพื่อให้เข้าถึงการปฏิบัติการ

เจริญธัมมานุปัสสนาในพระพุทธศาสนาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกวิธีตามรูปแบบ และนำาไปปฏิบัติใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในทางพระพุทธสาสนาและการพัฒนาชีวิต สืบต่อไป

๒. ธัมมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน
 ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อ

ดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำาให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ สติปัฏฐาน ๔ 

ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

 ๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

 ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกได้

 ๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

 ๔) พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพียร มสีมัปชัญญะ มสีต ิกำาจดัอภชิฌาและโทมนสั

ในโลกได้ ๓๒๓

 ความหมายในอรรถกถา ๓๒๔ กลา่วถงึธมัมานปุสัสนาในหมวดสตปิฏัฐาน ๔ มุง่แสดงการละวิปลัลาส

ทั้ง ๔ เป็นหลักว่า

 ๑. กายานุปัสสนา ละสุภสัญญา คือ ความสำาคัญว่าสวยงาม

 ๒. เวทนานุปัสสนา ละสุขสัญญา คือ ความสำาคัญว่าเป็นสุข

 ๓. จิตตานุปัสสนา ละนิจจสัญญา คือ ความสำาคัญว่าเที่ยง

 ๔. ธรรมานุปัสสนา ละอัตตสัญญา คือ ความสำาคัญว่าเป็นตัวตน

 ธัมมานุปัสสนาปรากฏในสติปัฏฐาน มีหลักใจความของพระสูตรไว้ ๔ หมวด คือ

 ๑. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโนสติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสำ 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิยันี ้มคีวามเพยีรมสัีมปชัญญะ มสีต ิพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่กำาจดัอภิชฌา

และโทมนัสในโลก กล่าวคือ รูปกายนี้เสียได้

๓๒๒
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑.

๓๒๓
 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.

๓๒๔ 
ที.ม.อ. ๒/๓๖๙.

๔๐๗
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 ๒. เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺสำ. มีความ

เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก กล่าวคือ เวทนา

นี้เสียได้

 ๓. จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสำ. มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกกล่าวคือ จิตนี้เสียได้

 ๔. ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสำ. มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่กำาจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลก กล่าวคือ ธรรมนี้เสียได้ ๓๒๕

 

 ความหมายของธัมมานุปัสสนาในเชิงวิชาการ ได้สรุปรวบรวมดังนี้

 ๑. ธรรมานุปัสสนา ๓๒๖ การกำาหนดรู้สภาวธรรมว่าเป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา บุรุษ 

หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม โดยจำาแนกเป็นสภาวะเห็น ได้ยิน เป็นต้น แบ่ง

ออกเป็น ๕ หมวด

 - หมวดนิวรณ์   การกำาหนดรู้นิวรณ์ ๕

 - หมวดขันธ์   การกำาหนดรู้ขันธ์ ๕

 - หมวดอายตนะ  การกำาหนดรู้อายตนะ ๑๒

 - หมวดโพชฌงค์  การกำาหนดรู้โพชฌงค์ ๗

 - หมวดสัจจะ   การกำาหนดรู้อริยสัจ ๔

 ๒. ธัมมานุปัสสนา คือ การกำาหนดสภาวธรรมที่เข้ามาทาง ตาหู จมูก ลิ้น กาย และใจ ได้แก่ การ

เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การถูกต้องสัมผัส และการรู้การตั้งใจกำาหนดอารมณ์ที่จรเข้ามาทางตา หู 

จมูก ลิ้น การ ใจ อยู่อย่างนี้ เรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในบรรดา การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้ม

รส การถูกต้องสัมผัส ๓๒๗

 สรุปได้ว่า ความหมายของธัมมานุปัสสนนา หมายถึง การพิจารณาธรรมในธรรมท้ัง ๕ หมวด คือ 

นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ และอริยสัจ ๔ ในอรรถกถากล่าวว่า ธรรมานุปัสสนา เพื่อทำาลายอัตต

วิปัลลาส และละอัตตสัญญา คือ เห็นความสำาคัญว่ารูปนามเป็นตัวเป็นตน โดยใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาธรรมที่

เกิดขึ้นในตัวตนพร้อมทั้งประกอบความเพียร เพื่อให้รู้สภาวะตามความเป็นจริงตามลำาดับ เพื่อให้เห็นตามความ

เป็นจริง และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา

๓. วิธีการเจริญธัมมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน
 การพิจารณาธรรมในธรรม คือ การตามดูธรรมทั้งส่วนกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตของตน การ

พิจารณาธรรมมี ๕ อย่าง คือ นิวรณ์ ๕ อายตนะ ๖ ขันธ์ ๕ โพชฌงค์ ๗ และสัจจะ ๔

 (๑) วิธีการเจริญหมวดนิวรณ์ ๕ การกำาหนดรู้นาม คือ นิวรณ์ ๕ คือ รู้ชัดในขณะนั้น ๆ ว่า นิวรณ์ 

๓๒๕ 
ม.ม. (บาลี) ๑๒/๑๓๑/๑๐๓

๓๒๖
 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตร, แปลโดยพระคันธสาราภิวงศ์,พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: ไทยรายวันการพิมพ์ จำากัด, 

 ๒๕๔๙), หน้า ๒๓.
๓๒๗ 

พระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภเถระ, การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), 

 หน้า ๒๗.

๔๐๘
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๕ แต่ละอย่าง ๆ มีอยู่ในจิตตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิด ที่เกิดขึ้นแล้ว ละเสียอย่างไร ที่ละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

อย่างไร รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ๆ ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ๓๒๘

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น

ธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ ๕ อยู่อย่างไร ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ ๕ อยู่อย่างไร 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ “เมื่อกามฉันทะ (ความพอใจ) ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเรามีอยู่ หรือเมื่อ

กามฉันทะภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้

ดว้ยเหตใุด ก็รูช้ดัเหตนุัน้ การละกามฉนัทะทีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด กร็ูช้ดัเหตนุัน้ และกามฉนัทะท่ีละไดแ้ลว้ 

จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น” “เมื่อพยาบาท (ความพอใจ) ถีนมิทธะ (ความหดหู่) อุทธัจจะกุ

กุกจะ (ความฟุ้งซ่าน วิจิกิจฉา (ความสงสัย) ทั้งภายในและภายนอกมีอยู่...ทั้งภายในและภายนอกไม่มีอยู่.....ก็รู้

ชัดเหตุนั้น”

 นิวรณ์ หมายถึง สิ่งท่ีก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุทำาความดี อกุศล

ธรรมที่ทำาให้จิตเศร้าหมอง ทำาปัญญาให้อ่อนกำาลังลง นิวรณ์มี ๕ อย่างคือ ๑.กามฉันทะ ความยินดีพอใจในกาม 

๒.พยาบาท ความคิดร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ ๓.ถีนมิทธะ ความหดหู่และเซื่องซึม ๔.อุทธัจจกุกกุจจะ ความ

ฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจ ความกระวนกระวาย กลุ้ม กังวล และ ๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ๓๒๙ 

 การกำาหนดหมวดนิวรณ์ ๕ หมายถึง การมีสติพิจารณา หรือกำาหนดรู้ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้หลุดพ้น 

(หมวดว่าด้วยนิวรณ์) มี ๕ อย่าง ดังนี้

 (๑) กามฉันทะ ได้แก่ เมื่อกามฉันทะมีอยู่ในจิตก็ให้รู้ชัดว่า กามฉันทะมีอยู่ในจิต เมื่อกามฉันทะไม่มี

อยู่ในจิตก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ในจิต ให้รู้ชัดทางท่ีกามฉันทะจะเกิด ซึ่งยังไม่เกิดข้ึน ให้รู้ชัดทางที่จะละกามฉันทะ

ซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้รู้ชัดทางท่ีจะไม่ทำาให้กามฉันทะที่ละได้แล้วเกิดขึ้น กามฉันทะเกิดขึ้น เพราะทำาไว้ในใจโดยไม่

แยบคายในสุภนิมิต (เห็นว่ารูปงาม) จึงทำาให้เกิด และส่งผลแก่กามฉันทะ ให้เจริญยิ่งขึ้น 

 (๒) พยาบาท ได้แก่ เมื่อพยาบาท มีอยู่ในจิตก็ให้รู้ชัดว่า พยาบาท มีอยู่ในจิตเมื่อพยาบาท ไม่มีอยู่

ในจิตก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ในจิต ให้รู้ชัดทางที่พยาบาท จะเกิด ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ให้รู้ชัดทางที่จะละพยาบาท ซึ่งเกิด

ขึ้นแล้วให้รู้ชัดทางที่จะไม่ทำาให้พยาบาท ที่ละได้แล้วเกิดขึ้น เนื่องจากการทำาไว้ใจโดยไม่แยบคายในปฏิฆะนิมิต 

ส่วน วิธีละ พยาบาท มีลักษณะตรงกันข้ามคือ ให้ทำาไว้ในใจโดยแยบคายในเมตตาเจโตวิมุติ 

 (๓) ถีนมิทธะ ได้แก่ เมื่อถีนมิทธะ มีอยู่ในจิตก็ให้รู้ชัดว่า ถีนมิทธะ มีอยู่ในจิตเมื่อถีนมิทธะ ไม่มีอยู่

ในจิตก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ในจิต ให้รู้ชัดทางที่ถีนมิทธะ จะเกิด ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ให้รู้ชัดทางที่จะละถีนมิทธะ ซึ่งเกิด

ขึ้นแล้วให้รู้ชัดทางท่ีจะไม่ทำาให้ถีนมิทธะ ท่ีละได้แล้วเกิดข้ึน ถีนมิทธะ เกิดขึ้นเพราะทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคาย

ในอกุศลธรรมทั้งหลาย คือความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน อาการเมาอาหาร และอาการที่จิตหดหู่ ส่วนวิธีละถีน

มิทธะมีลักษณะตรงกันข้าม คือให้ทำาไว้ในใจโดยแยบคายในความเพียร 

 (๔) อทุธจัจกกุกจุจะ ไดแ้ก ่เมือ่อทุธจัจกกุกจุจะ มอียูใ่นจติกใ็หรู้ช้ดัวา่อทุธจัจกกุกจุจะ มอียูใ่นจติ เมือ่

อุทธัจจกุกกุจจะ ไม่มีอยู่ในจิตก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ในจิต ให้รู้ชัดทางที่อุทธัจจกุกกุจจะ จะเกิด ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ให้รู้

ชดัทางทีจ่ะละอทุธจัจกกุกจุจะ ซึง่เกดิขึน้แลว้ใหรู้ช้ดัทางทีจ่ะไมท่ำาใหอ้ทุธจัจกกุกจุจะ ทีล่ะไดแ้ลว้เกดิขึน้ อทุธจั

๓๒๘
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖-๓๑๗.

๓๒๙ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, หน้า ๒๒๖.

๔๐๙
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จกกุกจุจะเกดิขึน้เพราะทำาไวใ้นใจโดยไมแ่ยบคายในอาการทีจ่ติไมส่งบ สว่นวธิกีารละอทุธจัจกกุกจุจะมลีกัษณะ

ตรงกันข้าม คือ ให้ทำาไว้ในใจโดยแยบคายในอาการที่จิตสงบ (คือ มีจิตเป็นสมาธิ)

 (๕) วิจิกิจฉา ได้แก่ เมื่อวิจิกิจฉา มีอยู่ในจิตก็ให้รู้ชัดว่า วิจิกิจฉามีอยู่ในจิตเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ในจิต

ก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ในจิต ให้รู้ชัดทางที่วิจิกิจฉาจะเกิด ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ให้รู้ชัดทางที่จะละวิจิกิจฉา ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว

ให้รู้ชัดทางที่จะไม่ทำาให้วิจิกิจฉา ที่ละได้แล้วเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้นเพราะทำาไว้ในใจโดย ไม่แยบคายในธรรม

ที่ชวนให้สงสัย ส่วนวิธีการละวิจิกิจฉา มีลักษณะตรงกันข้ามคือ ให้ทำาไว้ในใจโดยแยบคายในธรรมทั้งหลายทั้งที่

เป็นกุศลและอกุศล 

 ผู้ปฏิบัติที่กำาหนดรู้นิวรณ์ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉาและอุทธัจจะกุกกุจจะ โดยใช้

สติพิจารณาธรรมทั้ง ๕ นี้ เช่น พึงตามรู้จิตที่ผ่องใสปราศจากกามฉันทะโดยกำาหนดรู้กามฉันทะเกิดขึ้นในจิต แม้

พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉาและอุทธัจจะกุกกุจจะก็มีนัยเดียวกัน ในขณะนั้นพึงกำาหนดรู้โยนิโสมนสิการนั้นว่า 

รู้ว่าฉันทะเกิดในจิต แม้พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉาและอุทธัจจะกุกกุจจะก็มีนัยเดียวกัน และรู้อโยนิโสมนสิการ

นั้นว่า รู้ว่าฉันทะเกิดขึ้นในจิต แม้พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉาและอุทธัจจะกุกกุจจะก็มีนัยเดียวกัน โดยรู้ว่ามี

สภาวธรรมอย่างนี้ปรากฏเกิดขึ้นในจิต

 (๒) วิธีการเจริญหมวดขันธ์ ๕ 

 การกำาหนดรู้ธรรม คือ อุปาทานขันธ์ ๕ ดังพุทธพจน์ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ 

อุปาทานขันธ์ ๓๓๐ ๕ อยู่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ ๕ อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า

 ๑. รูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้

 ๒. เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้

 ๓. สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้

 ๔. สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้

 ๕. วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้

 ด้วยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายใน ๓๓๑ อยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้ง

หลายภายนอก ๓๓๒ อยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ

เกิดในธรรมอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็น

เหตุดับในธรรมอยู่ ๓๓๓

   การกำาหนดหมวดขนัธ ์๕ หมายถึง การมสีตพิจิารณาหรอืกำาหนดรูธ้รรม ขนัธ ์๕ อนัไดแ้ก ่รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอธิบาย ดังนี้

  (๑) รูป รูปน้ัน คือ การให้พิจารณาเห็นไปตามลำาดับ คือ พิจารณาว่า รูปเป็นอย่างน้ี เกิดข้ึนอย่างน้ี และ

ดับไป มีอธิบาย ว่า รูป ได้แก่ สภาพท่ีแตกสลาย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ มหาภูตรูป กับ อุปาทายรูป ๓๓๔

  มหาภูตรูป มี ๔ คือ ปฐวี (รูปที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อน) อาโป (รูปที่มีลักษณะเอิบอาบ) เตโช (รูปที่

๓๐๐
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘.

๓๐๑ 
ธรรมในธรรมภายใน หมายถึง ขันธ์ ๕ ของตน 

๓๐๒ 
ธรรมในธรรมภายนอก หมายถึง ขันธ์ ๕ ของผู้อื่น

๓๐๓ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘-๓๑๙. 

๔๑๐
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มีลักษณะร้อนหรือเย็น) วาโย (รูปที่มีลักษณะพัดผันให้เคลื่อนไหว)

 อุปทายรูป มี ๒๔ คือ จักขุ ๑ โสตะ ๑ ฆานะ ๑ ชิวหา ๑ กาย ๑(รวมเรียกว่า ปสาทรูป ๕) อิตถีภาวะ 

ปุริสภาวะ (รวมเรียกว่า ภาวรูป ๒) หทยรูป, ชีวิต,อาหารรูป, ปริจเฉทรูป, (รวมเรียกว่ารูป ๔) กายวิญญัติ วจี

วิญญัติ (รวมเรียกว่าวิญญัติรูป๒) ลหุตา ๑ มุทุตา ๑ กัมมัญญตา ๑ (รวมเรียกว่า วิการรูป ๓) อุปาทะ ๑ สันตติ 

๑ ชรตา ๑ อนิจจตา ๑ (รวมเรียกว่า ลักขณรูป ๔)

   (๒) เวทนา การพจิารณาโดยเหน็ไปตามลำาดบั คอื พจิารณาวา่เวทนาเปน็อยา่งนี ้เกดิขึน้อยา่งนี ้และ

ดบัไป มอีธบิายวา่ เวทนา คอื ความรูส้กึ แบง่ออกไดเ้ปน็ ๓ประเภท คอื สขุเวทนา (ความรูส้กึเปน็สขุ) ทกุขเวทนา

(ความรู้สึกเป็นทุกข์) และ อทุกขมสุขเวทนา ๓๓๕ (ความรู้สึกไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์) 

 (๓) สัญญา การพิจารณาโดยเห็นไปตามลำาดับ คือ พิจารณาว่า สัญญาเป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นอย่างนี้ 

และดับไป มีอธิบายว่า สัญญา คือ ความจำาได้หมายรู้ ความกำาหนดหมาย แบ่งออกได้เป็น ๖ ประเภท คือ รูป

สัญญา (ความจำาได้หมายรู้รูป) สัททสัญญา(ความจำาได้หมายรู้เสียง) คันธสัญญา (ความจำาได้หมายรู้กล่ิน) รส

สัญญา (ความจำาได้หมายรู้รส) โผฏฐัพพสัญญา (ความจำาได้หมายรู้สิ่งสัมผัสทางกาย) ธัมมสัญญา ๓๓๖ (ความจำา

ได้หมายรู้ธรรมารมณ์ คือ สิ่งสัมผัสทางใจ)

 (๔) สังขาร การพิจารณาโดยเห็นไปตามลำาดับ คือ พิจารณาว่าสังขารเป็นอย่างน้ี เกิดขึ้นอย่างนี้ 

และดับไป มีอธิบายว่า สังขาร คือ สภาวะที่ปรุงแต่งจิต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เจตสิก” มี ๕๐ คือ ผัสสะ เวทนา 

สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์มนสิการ (รวมเรียกว่าสัพพจิตตสาธาณรเจตสิก ๗) วิตก วิจาร อธิโมกข์ 

วิริยะ ปิติ ฉันทะ (รวมเรียกว่า ปกิณณกเจตสิก ๖) โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ โลภะ ทิฏฐิ มานะโทสะ 

อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ วิจิกิจฉา (รวมเรียกว่า อกุศลเจตสิก ๑๔) สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ 

อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา กายปัสสิทธิ จิตตปัสสิทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา 

จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

กรุณามุทิตา ปัญญา๓๓๗ (รวมเรียกว่า โสภณเจตสิก ๒๕)

 (๕) วิญญาณ การพิจารณาโดยเห็นไปตามลำาดับ คือ พิจารณาว่าวิญญาณเป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นอย่าง

นี้ และดับไป มีอธิบายว่า วิญญาณ คือ การรับรู้ แบ่งออกได้เป็น ๖ประเภท คือ จักขุวิญญาณ (การรับรู้ทาง

ตา คือ เห็นรูป) โสตวิญญาณ (การรับรู้ทางหูคือได้ยินเสียง) ฆานวิญญาณ (การรับรู้ทางจมูก คือ ดมกลิ่น) 

ชิวหาวิญญาณ (การรับรู้ทางกายคือ รู้รสอาหารที่บริโภค) กายวิญญาณ (การรับรู้ทางกาย คือรู้สึกเย็นร้อน

อ่อนแข็ง) มโนวิญญาณ ๓๓๘ (การรับรู้ทางใจ)

  ผูป้ฏบิตัทิีก่ำาหนดรูล้มหายใจเขา้ออก ย่อมรูชั้ดวา่ลมหายใจเป็นเพยีงกองรปูทีเ่คล่ือนไหวโดยเนือ่งดว้ย

ร่างกาย ไม่ใช่เรา ของเรา บุรุษหรือสตรี ลมหายใจเราไม่ใช่เรา และไม่มีเราอยู่ในลมหายใจ นอกจากนี้ ลมหายใจ

สภาพไม่เที่ยง เม่ือเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตามธรรมชาติ ลมหายใจเข้าดำาเนินไปชั่วขณะแล้วส้ินสุดลง จึงเกิดลม

หายใจออก ลมหายใจออกดำาเนินไปชั่วขณะแล้วสิ้นสุดลง จึงเกิดลมหายใจเข้า การรับรู้อย่างนี้เป็นการกำาหนดรู้

รูปขันธ์ คือ รูป ความเกิดของรูป และความดับไปของรูป เวทนา สังขาร และวิญญาณก็เช่นเดียวกัน

๓๐๔ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖ – ๓๑๗.

๓๐๕ 
สำ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๕๙/๒๘๗.

๓๐๖ 
องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๑/๙๑.

๓๐๗
 องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๑/๙๑.

๓๐๘ 
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๒๑/๕๙.

๔๑๑
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 (๓) วิธีการเจริญหมวดอายตนะ ๖ 

 การกำาหนดรู้อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนก ๖ ดังปรากฏในพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลาย อีก

ประการหนึง่ ภกิษพิุจารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยู ่“ภกิษุ

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยู่อย่างไร คือ ภิกษุในธรรม

วินัยนี้ รู้ชัดตา รู้ชัดรูป สังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้น การเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่

ยงัไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุด กร็ูช้ดัเหตนุัน้ การละสงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แลว้มไีดด้ว้ยเหตใุด กร็ูช้ดัเหตนุัน้ และสงัโยชน์

ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีก มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น 

 รู้ชัดหู รู้ชัดเสียง......ก็รู้ชัดเหตุนั้น รู้ชัดจมูก รู้ชัดกลิ่น.....ก็รู้ชัดเหตุนั้น รู้ชัดลิ้น รู้ชัดรส......ก็รู้ชัดเหตุ

นั้น รู้ชัดกาย รู้ชัดโผฏฐัพพะ......ก็รู้ชัดเหตุนั้น รู้ชัดใจ รู้ชัดธรรมารมณ์.....ก็รู้ชัดเหตุนั้น 

 อนึง่ สงัโยชนใ์ดอาศยัและธรรมารมณท์ัง้สองนัน้เกดิขึน้ รูชั้ดสังโยชนน์ัน้ การเกดิขึน้แหง่สังโยชนท์ีย่งั

ไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น การละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น และสังโยชน์ที่

ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอีก มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น” ๓๓๙

 การกำาหนดหมวดอายตนะ ๖ (หมวดว่าด้วยอายตนะ) หมายถึง การพิจารณาหรือกำาหนดรู้ธรรม

อายตนะ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น อายตนะภายใน คือ จักขุ (ตา) โสตะ(หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย (กาย) มโน 

(ใจ) และอายตนะภายนอก คือ รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ๓๔๐ โดยให้พิจารณา ดังนี้

 (๑) จักขุกับรูป ให้รู้จักจักขุ ให้รู้จักรูป และให้รู้จักจักขุกับรูปอันเป็นที่อาศัยให้สังโยชน์เกิดขึ้น อนึ่ง 

สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดข้ึนด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีน้ัน สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยวิธีใดให้รู้ชัดวิธีนั้น 

สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยวิธีใดให้รู้จักวิธีนั้น 

 (๒) โสตะกับเสียง ให้รู้จักโสตะ ให้รู้จักเสียงและได้รู้จักโสตะกับเสียงอันเป็นที่อาศัยให้สังโยชน์เกิด

ขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้นสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยวิธีใดให้รู้จัก

วิธีนั้น สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยวิธีใดให้รู้จักวิธีนั้น

 (๓) ฆานะกับกลิ่น ให้รู้จักฆานะ ให้รู้จักกลิ่นและให้รู้จักฆานะกับกลิ่นอันเป็นที่อาศัยให้สังโยชน์เกิด

ขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้นสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยวิธีใด ให้รู้จัก

วิธีนั้น สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้น

  (๔) ชิวหากับรส ให้รู้จักชิวหา ให้รู้จักรสและให้รู้จักชิวหากับรสอันเป็นที่อาศัยให้สังโยชน์เกิดขึ้น 

อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดข้ึนด้วยวิธีใดให้รู้จักวิธีนั้นสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธี

นั้น สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้น

 (๕) กายกับโผฏฐัพพะ ให้รู้จักกาย ให้รู้จักโผฏฐัพพะ และให้รู้จักกายกับโผฏฐัพพะ อันเป็นที่อาศัยให้

สังโยชน์เกิดขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดให้รู้จักวิธีนั้น สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วย

วิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้น สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้น

 (๖) มโนกบัธรรมารมณ ์ใหรู้้จกัมโน ใหรู้จ้กัธรรมารมณ ์และใหรู้จ้กัมโนกบัธรรมารมณ ์อนัเปน็ทีอ่าศยั

ให้สังโยชน์เกิดขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดให้รู้จักวิธีนั้น สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียด้วย

วิธีใดให้รู้จักวิธีนั้น สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยวิธีใด ให้รู้จักวิธีนั้น

๓๓๙ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙-๓๒๑.

๓๔๐ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๕/๓๐๐.

๔๑๒
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ผู้ปฏิบัติพึงสังเกต พิจารณา ให้รู้จักตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ ให้รู้ตามความเป็นจริง คือรู้ด้วยวิชชาหรือด้วยปัญญา ต้องรู้อายตนะภายในและอายตนะภายนอก

มีธรรมชาติอย่างไร เช่นที่เรียกว่า ตา นั้นเป็นเพียงประสาทซึ่งเป็นรูปละเอียดชนิดหนึ่ง เป็นที่รองรับการเห็นคือ

จกัษวุญิญาณ สิง่เหลา่นีไ้มเ่ทีย่งไมค่งทน ตอ้งเลือ่มสลายเปน็ธรรมดา ไมม่อีำานาจอะไรในโลกนีจ้ะบงัคับใหค้งทีไ่ม่

เปลี่ยนแปลงได้ รูปที่ตาเห็นและธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากตามีเวทนา เป็นต้น ก็ล้วนไม่เที่ยงทั้งสิ้น มีความ

แปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ไม่หยุดยั้งได้เลย

  (๔) วิธีการเจริญหมวดโพชฌงค์ ๗

 ในหมวดโพชฌงค์นี้ว่าด้วยการกำาหนดรู้ธรรม คือ โพชฌงค์ ๗ 

 เมื่อสติสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่ หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค์

ภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่ การเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น มีได้

ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น 

  เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า.......มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น

  เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า......มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น

  เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า......มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น 

  เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า......มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น

  เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า......มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น 

 เมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่กรู้็ชดัวา่อเุบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในของเรามอียู ่หรอืเมือ่อเุบกขา

สมัโพชฌงคภ์ายในไมมี่อยู ่กร็ูช้ดัวา่อเุบกขาสมัโพชฌงค์ภายในของเราไมม่อียู ่การเกดิขึน้แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์

ที่ยังไม่เกิดขึ้น มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้

ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น” ๓๔๑

 การกำาหนดหมวดโพชฌงค์ ๗ หมวดว่าด้วยโพชฌงค์ หมายถึง การพิจารณาหรือกำาหนดรู้ธรรมโดย

ตั้งสติไว้ที่ฐาน ๓๔๒ คือ โพชฌงค์ ๗ โดยให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

 (๑) สติสัมโพชฌงค์ เมื่อสติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ ณ ภายในจิต ให้รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายใน

จติ หรอื เมือ่สตสิมัโพชฌงค์ไมม่อียู ่ณ ภายในจติ กใ็หรู้ช้ดัวา่สตสิมัโพชฌงค ์ไมม่อียู ่ณ ภายในจติ ใหรู้ช้ดั วธิทีีจ่ะ

ทำาให้สติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วบริบูรณ์ต่อไป องค์ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คือ มีสติสัมปชัญญะ

ในอิริยาบถต่าง ๆ ไม่คบบุคคลผู้หลงลืมสติคบบุคคลผู้มีสติปรากฏชัด และมีจิตน้อมไปในการทำาสติให้เกิดขึ้น

  (๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คือ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เกิดขึ้นได้ 

เพราะเหตุ ๗ ประการ ได้แก่ หมั่นสอบถาม ทำาวัตถุให้สละสลวย (ทำาร่างกายให้สะอาด) ปรับอินทรีย์ให้เสมอ 

(ปรบัสัทธา วิรยิะ สต ิสมาธิปญัญา ใหเ้ทา่กนั) ไมค่บคนมปีญัญาทราม (คนโง)่ คบคนทีฉ่ลาด พจิารณาให้แตกฉาน

และมีใจน้อมไปในการทำา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น

 (๓) วิริยสัมโพชฌงค์ องค์ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คือวิริยสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นได้เพราะ

เหตุ ๑๑ ประการ ได้แก่ พิจารณาให้เห็นภัยในอบายพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ของความเพียร พิจารณาดูทางไป

บิณฑบาต เคารพในบิณฑบาตพิจารณาให้เห็นว่าตัวเองเป็นทายาทผู้ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา พิจารณาให้เห็น

๓๔๑ 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๕/๓๒๑-๓๒๓.

๓๔๒
 ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๘๕/๔๐๑.

๔๑๓
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ว่าพระพุทธเจ้าคือ บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ พิจารณาให้เห็นว่า การเกิด (มาเป็นมนุษย์) เป็นของยิ่งใหญ่ พิจารณาให้เห็น

ว่าเพื่อพรหมจารีเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ อยู่ห่างไกลบุคคลผู้เกียจคร้าน คบบุคคลผู้ปรารภความเพียร และมีใจน้อม

ไปในการทำาวิริยสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น

 (๔) ปีติสัมโพชฌงค์ องค์ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คือปีติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นได้เพราะ

เหตุ ๑๑ ประการ ได้แก่ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า (พุทธานุสสติ) ระลึกถึงพระธรรม (ธัมมานุสสติ) ระลึกถึงพระสงฆ์ 

(สังฆานุสสติ) ระลึกถึงศีล (สีลานุสสติ) ระลึกถึงการเสียสละ (จาคานุสสติ) ระลึกถึงเทวดา (เทวตานุสสติ)) ระลึก

ถึงความสงบ (อุปสมานุสสติ) ไม่คบบุคคลผู้หยาบกระด้าง คบบุคคลผู้มีจิตอ่อนโยน พิจารณาพระสูตรต่าง ๆ 

ที่ชวนให้น่าเลื่อมใส และมีใจน้อมไปในการทำาปีติสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น 

  (๕) ปัสสิทธิสัมโพชฌงค์ องค์ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คือปัสสิทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นได้

เพราะเหตุ ๗ ประการ ได้แก่ บริโภคอาหารที่ประณีต อยู่ในที่ที่มีภูมิอากาศสบาย อยู่ในอิริยาบถที่สบาย บำาเพ็ญ

เพียรได้พอเหมาะไม่คบบุคคลผู้มีกายไม่สงบ คบบุคคลผู้มีกายสงบ มีใจน้อมไปในการทำาปัสสิทธิสัมโพชฌงค์ให้

เกิดขึ้น

  (๖) สมาธิสัมโพชฌงค์ องค์ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คือสมาธิสัมโพชฌงค์ เกิดขึ้นได้

เพราะเหตุ ๑๑ ประการ ได้แก่ ทำาวัตถุให้สละสลวย ปรับอินทรีย์ ให้เสมอกัน ฉลาดในนิมิต ประคองจิตในคราว

ที่หดหู่ ข่มจิตในคราวที่ฟูขึ้น(ฟุ้งซ่าน) ปลอบจิตให้ยินดีในคราวที่เกิดความไม่ยินดี เพ่งดูจิตเฉยในคราวที่จิตสงบ 

ไม่คบบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ คบบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ พิจารณาฌานและวิโมกข์ และ มีใจน้อมไปในการทำา

สมาธิสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น ๓๔๓

 (๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์ธรรมเครื่องสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้น

ได้เพราะเหตุ ๕ ประการ ได้แก่ วางใจเป็นกลางในสัตว์ วางใจเป็นกลางในสังขาร ไม่คบบุคคลผู้รักใคร่สัตว์และ

สังขาร คบบุคคลผู้มีใจเป็นกลางในสัตว์และสังขาร และมีใจน้อมไปในการทำาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น

 ผู้ปฏิบัติธรรมที่กำาหนดรู้สภาวธรรมภายใน ภายนอก และทั้งภายในภายนอก ซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ

ดบัไป หรอืเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้ดบัไปตดิตอ่กันอยา่งรวดเรว็ ยอ่มรูช้ดัวา่สภาวธรรมเปน็ความจรงิของชวีติทีเ่ชือ่ม

โยงรูปนามอย่างระบบ และไม่มีอะไรควรให้ยึดติดผูกพัน เขาย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นในโลกแห่งสภาวธรรม

ได้ ๓๔๔ การกำาหนดรู้โพชฌงค์นั้นคล้ายกับการกำาหนดรู้นิวรณ์ โดยการกำาหนดรู้นิวรณ์เป็นการระลึกรู้นิวรณ์ที่มี

อยู่หรอืไมม่อียู ่เหตเุกดิ และเหตดุบั พร้อมทัง้เหตไุม่เกดิขึน้ของนวิรณเ์ป็นลำาดบัสุดทา้ย แต่การกำาหนดรูโ้พชฌงค์

เป็นการะลึกรู้โพชฌงค์ที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ เหตุเกิด และเหตุเพิ่มพูนโพชฌงค์ให้มากขึ้น

  (๕) วิธีการเจริญหมวดสัจจะ ๔

  ว่าด้วยการกำาหนดรู้ธรรม คือ อริยสัจ ๔ ซึ่งปรากฏในพุธพจน์ ว่า รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” 

รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย” รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธ” รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทา” ๓๔๕ ความเข้าใจในเรื่องอริยสัจเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจอริยสัจแม้จะสามารถหลีก

เลี่ยงจากทุกข์ด้วยการกำาหนดรู้ และหลีกเลี้ยงให้พ้นจากเหตุเกิดของทุกข์ด้วยการละ 

การกำาหนดหมวดสัจจะ ๔ หมวดว่าด้วยสัจจะ หมายถึง การพิจารณาหรือกำาหนดรู้ธรรมโดยตั้งสติไว้ที่ฐาน คือ 

สัจจะ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ๓๔๖ ดังนี้ 

๓๔๓ 
ที.ม.อ.(ไทย) ๒/๓๘๕/๔๐๙.

๓๔๔ 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตร, แปลโดยพระคันธสาราภิวงศ์, หน้า ๓๓๗-๓๕๙.

๔๑๔
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 (๑) ทุกข์ ให้พิจารณาเห็นว่าทุกข์ที่เป็นอริยสัจ (ของจริงที่ไม่ผันแปร) ได้แก่ ความเกิด (ชาติ) ความ

แก่ (ชรา) ความตาย (มรณะ) ความโศก (โสกะ) ความครำ่าครวญ (ปริเทวะ) ความทุกข์กาย (ทุกข์) ความทุกข์ใจ 

(โทมนัส) ความคับแค้นใจ (อุปายาส) การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก (สัมปโยค) ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็น

ที่รัก(วิปปโยค) ความไม่ได้สมปรารถนา โดยสรุปแล้วก็ได้แก่ขันธ์อันเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน

 (๒) สมุทัย ให้พิจารณาเห็นว่า สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) ที่เป็นอริยสัจ ได้แก่ ตัณหา (ความอยาก) ๓ 

คือ กามตัณหา ภาวตัณหา และวิภวตัณหา และให้พิจารณาเห็นว่าตัณหานี้เกิดและตั้งอยู่ด้วยอายตนะภายใน

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ วิญญาณ ๖ 

คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ ผัสสะ ๖ คือ จักขุ

สัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เวทนา ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัส

สชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา สัญญา ๖ 

คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา สัญเจตนา (ความจงใจ) ๖ คือ รูป

สัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา วิตก (ความตรึก) ๖ 

คือ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตกและธัมมวิตก และวิจาร (ความตริตรอง) ๖ คือ รูปวิจาร 

สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจารโผฏฐัพพวิจาร และธัมมวิจาร ๓๔๗

  (๓) นิโรธ ให้พิจารณาเห็นว่า นิโรธ (ความดับ) ที่เป็นอริยสัจ ได้แก่ความสำารอกและความดับโดยไม่

เหลอื ความสละ ความสง่คืน ความปลอ่ยวาง ความไมม่อีาลยัในตณัหา และใหพ้จิารณาเหน็วา่ การดบัตณัหานัน้ 

ให้ดับที่อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

และธรรมารมณ์ วิญญาณ ๖ ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ

มโนวิญญาณ ผัสสะ ๖ ได้แก่ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิงหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เวทนา ๖ 

ได้แก่ จักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชา

เวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนาสัญญา ๖ ได้แก่ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมม

สัญญา สัญเจตนา ๖ ได้แก่ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนาโผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมม

สัญเจตนา วิตก ๖ ได้แก่ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตกโผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก วิจาร ๖ ได้แก่ รูปวิจาร สัท

ทวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร ๓๔๘

 (๔) มรรค ให้พิจารณาเห็นว่ามรรค (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) มี ๘ องค์ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา

สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ๓๔๙

  ผู้ปฏิบัติที่มีสติกำาหนดรู้ พิจารณาเห็นธรรมที่ปรากฏขึ้นรู้แล้วละ ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีชั่ว 

ถูกผิด เพียงพิจารณาเห็นว่าธรรมก็เป็นเพียงสักว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตน เรา เขา ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น 

นักปฏิบัติผู้ตามรู้รูปนามตามปัจจุบันตามความเป็นจริง ย่อมรู้ชัดลักษณะหน้าที่ และอาการปรากฏของรูปนา

มนั้นๆ พร้อมทั้งสภาวะแปรปรวนของรูปนาม สภาวะน้อมไปสู่อารมณ์ของรูปนาม และสภาวะเป็นทุกข์ที่ถูกบีบ

คั้นด้วยความเกิดดับ เม่ือบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงย่อมรู้เห็นสภาวธรรมปัจจุบันที่กำาหนดรู้ทั้งหมดน้ันมีสภาวะ

เกิดดับอยู่เสมอ ไม่มีอารมณ์ที่ดีงามน่าพอใจแต่อย่างใด 

๓๔๕ 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๖/๓๒๔.

๓๔๖ 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗ -๓๙๙/๓๒๔ – ๓๒๘.

๓๔๗ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙ – ๓๓๒.

๓๔๘ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๒ – ๓๓๔.

๔๑๕



416 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

๓. กระบวนการพัฒนาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อพัฒนาชีวิต
 กระบวนการปฏบิตัแิละนำามาพฒันาชวีติใน ๓ ประเดน็ (๑ พฒันาดา้นกายและวาจา (ศลี) (๒)พัฒนา

ด้านจิตใจ (สมาธิ) (๓) พัฒนาด้านความรู้ (ปัญญา)การเจริญธัมมานุปัสสนาเพื่อพัฒนาชีวิตนี้ ผู้วิจัยได้จัดเข้าใน

การพัฒนาด้านศีล สมาธิ และปัญญา โดยเมื่อได้ใช้สติพิจารณาธรรมในธรรมทั้ง ๕ หมวด คือ นิวรณ์ ๕ อายตน 

๖ ขันธ์ ๕ โพชฌงค์ ๗ และสัจจะ ๔(อริยสัจ) โดยจะได้อธิบายตามลำาดับในประเด็นดังต่อไปนี้

 (๑) การมสีตพิจิารณากำาหนดรูธ้รรมในหมวดธรรมนวิรณ ์๕ และอายตนะ ๖ เมือ่ใชส้ติกำาหนดพจิารณา

ปฏิบัติสมาธิตามหมวดนี้แล้ว สติจะเป็นตัวควบคุมก่อนที่จะพูด เจตนาก่อนที่จะพูด และก่อนที่จะกระทำากิจหรือ

ปฏบิตัปิระกอบสิง่ตา่ง ๆ  ทางกาย เพือ่ใหม้คีวามบรสิทุธิเ์ปน็การพฒันาดา้นกายและวาจา(ศลี)ใหม้คีวามเรยีบรอ้ย

และความสมบูรณ์ในชีวิต

 (๒) การมสีตพิจิารณากำาหนดรูธ้รรมในหมวดขันธ ์๕ เมือ่ใช้สตกิำาหนดพจิารณาปฏิบตัสิมาธติามหมวด

นี้แล้ว สติจะเป็นตัวระลึกรู้ในรูปและนาม ให้มีจิตเชื่อมั่นในความเป็นจริง ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เกิดขึ้นในตัว

ตน พร้อมทั้งประกอบความเพียร เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ(สมาธิ)ให้มีความตั้งมั่น แน่วแน่ และมั่นคงในการที่

จะประกอบความเพียรในชีวิต

 (๓) การมีสติพิจารณากำาหนดรู้ธรรมในหมวดโพชฌงค์ ๗ และสัจจะ ๔ (อริยสัจ) เมื่อใช้สติกำาหนด

พจิารณาปฏบัิตสิมาธติามหมวดนีแ้ลว้ สตจิะเปน็ตวัระลกึรูท้างความคิด และความดำารใิห้ทีถ่กูตอ้ง เปน็การพฒันา

ด้านความรู้ (ปัญญา) ให้รู้เท่าทันโลกและชีวิตทำาให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวง

๔. วิธีการเจริญสมาธิธัมมานุปัสสนากับการพัฒนาชีวิต (ศีล)
 การเจริญสมาธิแบบธัมมานุปัสสนา ส่งผลถึงการสำารวมทางกายและวาจา ให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ศีลเป็นพี้นูานเป็นตัวช่วยชำาระความประพฤติให้บริสุทธิ์ และความประพฤติก็ช่วยชำาระศีล ซึ่งต่างก็

ช่วยชำาระกันและกันให้บริสุทธิ์บุคคลที่มีศีล ก็ชื่อว่ามีความประพฤติที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น ศีลจึงเป็น

องคป์ระกอบของความดหีรอืความประพฤตขิองบคุคลมปีญัญาทีจ่ะพฒันาตวัเอง การเจรญิสมาธแิบบธมัมานปุสั

สนา เพื่อพัฒนากายและวาจา ๓ ประเด็น คือ(๑) วาจาชอบ (๒) กระทำาชอบ (๓) อาชีพชอบ 

 (๑) วาจาชอบ (สัมมาวาจา)

 สัมมาวาจา หมายถึง วาจาชอบ ๓๕๐ วาจาหมายถึงคำาพูดหรือการพูด คือการไม่กล่าววาจาประกอบ

ด้วยคำาเท็จ ไม่กล่าววาจาส่อเสียดทำาให้แตกสามัคคี ไม่กล่าววาจามุ่งการชนะอันทำาให้เกิดการแข่งดี แต่กล่าว

วาจาที่อาศัยปัญญา และเหมาะสมตามกาลสมัย ให้พูดคำาที่อ่อนหวาน ประสานสามัคคี เกิดผลดีมีประโยชน์ต่อ

ผู้อื่น เพราะพูดด้วยเมตตาจิต

 ในการปฏิบัติสมาธิแบบการเจริญธัมมานุปัสสนานั้น เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่สมำ่าเสมอจะเกิดการสำารวมทาง

วาจาหรือการที่จะพูด โดยมีสติยับยั้งในการที่จะพูด เพราะคำาพูดนั้นเป็นสิ่งสำาคัญในการสื่อสารของมนุษย์ทุก ๆ 

วนั และเมือ่พดูผดิจะเกดิโทษตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ แตเ่มือ่ไดเ้จรญิสมาธแิบบธมัมานปุสัสนาแลว้จะมสีต ิโดยไมพ่ดู

โดยความใคร่ (กามฉันทะ) ไม่พูดด้วยความโกรธ (พยาบาท) ไม่พูดด้วยลังเลไม่รู้จริง (วิจิกิจฉา) ไม่พูดด้วยลืมสติ 

(ถีนมิทธะ) และไม่พูดด้วยฟุ้งซ่าน (อุทธัจจกุกกุจจะ)

๓๔๙ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๓/๓๓๗ – ๓๓๘.

๔๑๖
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 (๒) กระทำาชอบ (สัมมากัมมันตะ)

 สมัมากมัมนัตะ หมายถึง การงานชอบหรอืการกระทำาชอบการกระทำากายและจติใจใหด้งีามนัน้ ตอ้ง

เว้นจากการตัดรอนชีวิต เว้นจาการถือเอาของท่ีเขามิได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลายโดยใช้สติไป

หยับยั้งในการกระทำาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ๓๕๑ และเมื่อทำาจิตใจให้เกิดความดีแล้วยังส่งผลถึงความมีระเบียบวินัย

และมีกิริยามารยาทงดงาม เฉพาะอย่างย่ิงเน้นศีลในระดับไม่เบียดเบียนกันคือการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขในสังคม ๓๕๒

การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของกันและกัน การไม่ละเมิดต่อของรักกัน ไม่

ประทุษร้ายจิตใจลบหลู่เกียรติทำาลายตระกูลวงศ์ของกันและกัน พร้อมทั้งยังส่งเสริมเรื่องการกระทำาที่ผิดพลาด

เสียหายและคุ้มตัวไว้ในคุณความดี

 เมือ่ผูป้ฏบิตักิารทำาสมาธิแบบธมัมานปุสัสนาแล้วจะมสีตยิัง้คิดในส่วนของการสำารวมทางกายโดยการก

ระทำาชอบ เช่น ไม่กระทำาให้ชีวิตของสัตว์อื่นต้องลำาบากไม่มีความอยากในสิ่งที่ต้องการ และไม่มีความกระสัน

อยากในกามดงันัน้เมือ่เจรญิสมาธแิบบธมัมานปุสัสนาแลว้มจีติปราศจากการครอบงำาของกิเลสจติใจผูป้ฏบิตัยิอ่ม

ทำาให้ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจสะอาดบริสุทธ์

 (๓) อาชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ)

 สัมมาอาชีวะ หมายถึงการเลี้ยงชีพชอบ ๓๕๓ การดำาเนินชีวิต การทำามาหากิน พระพุทธศาสนามอง

ว่าการดำาเนินชีวิตนั้น ต้องเป็นการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง และไม่เห็นด้วยกับการดำาเนินชีวิตที่จะทำาอย่างไรก็ได้ขอ

แต่เพียงให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนามา แต่พระพุทธศาสนามีทัศนะว่าการที่จะได้อะไรมานั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน

แห่งความถูกต้องเท่านั้น

 การทำางานตอ้งคำานงึถึงอยา่งยิง่ คอื การทำางานสจุรติ เปน็ส่ิงท่ีควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อยา่งสมำา่

เสมอ การทำางานมผีลตอบแทนเพือ่การดำารงชีวิตทีด่งีาม ดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้งเหมาะสม เรยีกวา่ สมัมาอาชพี ตรง

กันข้าม การทำางานที่มีผลตอบแทนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมและมีผลทำาให้บุคคลอื่นเดือดร้อน เรียกว่า มิจฉา

อาชีพ พระพทุธศาสนาใหค้ณุค่าแกก่ารทำางานสจุรติสงูมาก การทำางานทำาใหผู้ท้ำามคีณุคา่และคณุประโยชน ์และ

ทำาให้ผู้ทำามีโอกาสพัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เข้าใจบุคคลอื่น โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางการทำางาน 

ทำาให้ผู้มีรายได้ผลตอบแทน ช่วยให้ชีวิตอยู่รอด

 ในการปฏบิตัสิมาธแิบบธัมมานปุสัสนานัน้ เปน็การใช้สตยิบัยัง้ในส่วนของการกระทำาหรอืการประกอบ

อาชพีทางสจุรติและการพจิารณาธรรมใหรู้ต้ามความเปน็จรงิ จะเปน็ตวัช่วยเสรมิในส่วนของประพฤติปฏิบตัทิาง

จิตใจเพื่อไม่ให้เกิดโทษทางการประกอบอาชีพในทางที่ผิดในส่วนตนและบุคคลอื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศีลหรือ

สำารวมของการกระทำาให้เกิดคุณงามความดีในส่วนของการงานประกอบอาชีพ

 การกำาหนดรู้โดยใช้สติพิจารณานิวรณ์ตามลำาดับแล้ว การสำารวมทางการประกอบอาชีพนั้นจะมี

ลักษณะดังนี้ (๑) การไม่เบียดเบียนสัตว์ (๒) การไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่น (๓) การไม่เบียดเบียนล่วง

ละเมดิประเวณทีางเพศเมือ่ผูป้ฏบิตัมิสีตดิว้ยการเจรญิธมัมานปุสัสนาแลว้น้ันจะประกอบดว้ยความสจุรติและยงั

เกื้อหนุนการดำาเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะเกื้อหนุนกายสุจริตหรือการเลี้ยงชีพชอบทางกาย

๓๕๐ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๓/๙๖.

๓๕๑ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๕. 

๓๕๒
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๕๙๗.

๓๕๓
 ที.ม. (ไทย)๑๐/๒๙๙/๒๗๕.

๔๑๗
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๕. วิธีการเจริญสมาธิธัมมานุปัสสนากับการพัฒนาจิตใจ (สมาธิ)
 การฝึกสมาธิแบบธัมมานุปัสสนาในหมวดขันธ์ ๕ แล้วย่อมมีผลส่งถึงด้านจิตใจ ทำาให้เป็นผู้มีจิตใจ

สงบ ตั้งมั่น เชื่อมั่นและบุคลิกลักษณะเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ ผ่องใส กระฉับกระเฉง 

กระปรี้กระเปร่า เบิกบาน งามสง่า มีเมตตากรุณา มองดูรู้จักตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง ลักษณะเช่นนี้

เป็นลักษณะของผู้มีสมาธิ มีความตั้งม่ันในจิตใจ ซ่ึงตรงกันข้ามกับลักษณะของผู้มีจิตที่ไม่มั่นคง ซึ่งจะอ่อนไหว

ง่าย ติดใจหลงใหลง่าย หรือหยาบกระด้าง ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด หงุดหงิด วู่วาม วุ่นวาย จุ้นจ้าน สอดแส่ ลุกลี้

ลกุลน หรอืหงอยเหงาเศรา้ซมึ ลงัเลหวาดระแวง เปน็ตน้ดงันัน้การพฒันาชวีติในดา้นจิตใจถอืเปน็ความสำาคญัตอ่

ชวีติทกุชวีติ เพราะเมือ่เมือ่เจรญิสมาธแิบบธมัมานปุสัสนาสง่ผลใหช้วีติมคีวามสมบรูณท์างจติใจทีด่งีามแลว้ยอ่ม

ส่งผลถึงการมีสติสัมปชัญญะต่อตนเอง เช่น ด้านระลึกชอบ ด้านตั้งใจชอบและด้านเพียรชอบ

 (๑) ระลึกชอบ (สัมมาสติ)

 สัมมาสติคือการระลึกชอบ ๓๕๔
 การมีสติตั้งมั่นในตน ควบคุมจิตใจไว้และให้อยู่กับสิ่งที่กำาลังกระทำา

หรือที่เกี่ยวข้องในเวลานั้น ๆ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม เกื้อกูลเป็นประโยชน์ไม่หลงใหล

เลื่อนลอย ไม่ละเลยหรือปล่อยตัวเผลอเลอ โดยเฉพาะสติที่ตั้งมั่นตนให้ทันต่อพฤติกรรมของร่างกาย ความรู้สึก 

สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรือยุยงมาฉุดกระซากให้หลุดหลงเลื่อนลอย

ไปเสีย

 การฝกึสมาธนิัน้ยอ่มมสีติสมัปชญัญะตลอดเวลา มลีกัษณะสำาคญัอยา่งหนึง่ทีเ่รยีกวา่เปน็อยูใ่นปัจจบุนั 

หรือมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือสติกำาหนดตามทันสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้น เป็นไปอยู่หรือกระทำาอยู่ในขณะนั้น ๆ 

แต่ละขณะ ๆ ไม่ปล่อยให้คลาดเคลื่อนไปตามอารมณ์ที่เป็นอกุศลกรรมต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวข้องในชีวิต

 การปฏบิตัแิบบธมัมานปุสัสนานัน้ในหมวดนี ้จัดเข้าในสว่นของขนัธ ์๕ โดยเมือ่ไดท้ำาสมาธแิบบธัมมา

นปุสัสนาแลว้จะมสีตริะลกึรูใ้นสว่นของขนัธท์ัง้ ๕ ตามความเปน็จรงิ ในประเดน็นีจ้ะไดข้ยายตามลำาดบั ในหมวด

ขันธ์ ๕ นี้จัดเข้าความระลึกชอบ คือ ความระลึกชอบในกาย (รูป) เวทนา (ความรู้สึก) จิต (เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป, 

ความคิด) และธรรม (กุศล,อกุศล)

 (๒) ตั้งใจชอบ (สัมมาสมาธิ)

 สัมมาสมาธิ คือความตั้งใจมั่นชอบ ๓๕๕ ได้แก่ การฝึกฝนอบรมจิตในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อให้จิตมีความสงบ 

ตัง้มัน่แนว่แนต่อ่อารมณท์ีก่ำาลงักำาหนดพิจารณา จิตท่ีมสีมาธยิอ่มเปน็จติทีม่คีณุภาพและสมรรถภาพสูง ประโยชน์

สูงสุดของสมาธิคือ การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายได้แก่ การรู้เห็นตามความเป็นจริง

 สมาธ ิหมายถงึ ความตัง้ใจมัน่แหง่จติ ๓๕๖ ความทีจ่ติมัน่คงไมห่วัน่ไหวดจุเสาเรอืนทีป่กัลงมัน่ ยอ่มรบันำา้

หนักได้ดี ไม่โยกคลอนฉันใด ดวงจิตที่มั่นคงด้วยกำาลังสมาธิก็ฉันนั้น นับว่าเป็นการก้าวหน้าแห่งการพัฒนาจิตใจ

ให้บริสุทธิ์ เป็นกำาลังสำาคัญเพื่อมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง คือการบรรลุมรรค ผล นิพพานอัน

เป็นจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา

 ในการปฏิบัติสมาธิ (ธัมมานุปัสสนา) ที่กระทำาให้มากหรือเจริญให้มากแล้วย่อมส่งถึง ย่อมไม่

วอกแวกหวั่นไหว แม้มีอารมณ์ภายนอกมากระทบ ก็รักษาความเป็นปกติไว้ได้ดวงจิตอย่างนี้มีคุณค่ามาก 

สมาธิจะเกิดขึ้น หรือตั้งมั่นและมั่นคงอยู่ได้นานเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไป

๓๕๔ 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๘/๒๖๓. 

๔๑๘
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จนถึงขั้นวิปัสสนาญาณ การปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิต จนจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะก้าวขึ้นสู่ ญาณ 

ปัญญา มีความรู้แจ้ง เห็นจริงตามสภาวธรรม สามารถเข้าถึง ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ญาณทัสสนะ สติสัมปชัญญะ 

และ อาสวักขยญาณ ๓๕๗

 (๓) เพียรชอบ(สัมมาวายามะ)

 สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรชอบ ๓๕๘ อันเป็นความเพียรที่เป็นคุณธรรมสำาคัญยิ่งในพระพุทธ

ศาสนา เหตุผลก็คือพระพุทธเจ้าทรงพากเพียรจึงสามารถค้นพบสัจธรรมได้ มิใช่เป็นผลสำาเร็จจากการอ้อนวอน

หรือการครุ่นคิดคำานึงเอาเท่าน้ัน ความเพียรพยายามจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน เมื่อปฏิบัติธัมมานุปัสสนา

แล้วจะมีความเพียรเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

 ๑. สังวรปธาน คำาว่าสังวระ แปลว่า สำารวม ระวัง และคำาว่าปธาน แปลว่า เพียร พากเพียร ตั้งใจดัง

นัน้คำาวา่ สงัวรปธาน จงึหมายถงึเพยีรระวงั ในทีน่ีค้อืการสำารวมระวงัเมือ่ตาเหน็รปู หไูดย้นิเสยีง จมกูไดก้ลิน่ ลิน้

ได้ลิ้มรส กายได้ถูกต้องโพฏฐัพพะ ใจได้รู้ธรรมอารมณ์ ไม่ให้บาปธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจ สังวร

ปธาน เป็นธรรมเครื่องกำาจัดความเกียจคร้าน สนับสนุนกำาลังกายและจิตใจให้เข้มแข็งอดทน

 ๒. ปหานปธาน หมายถึง เพียรละบาปธรรมหรืออกุศลธรรมมี กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก 

และอกุศลธรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปเสีย

 ๓. ภาวนาปธาน หมายถึงเพียรสร้าง หรือเพียรเจริญ ในกุศลธรรมหรือความดี เช่นกุศลกรรมบถ ๑๐ 

ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และโพชฌงค์ ๗ มี สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสทธิ สมาธิ อุเบกขา ให้เกิดขึ้น

 ๔. อนุรักขนาปธาน หมายถึงเพียรรักษาและส่งเสริม ในกุศลธรรมหรือความดีที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจ 

คอยถนอมสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น และกระทำาในความดีให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ๓๕๙

 ความเพยีรนีม้าคู่กบัความอดทนอดกล้ันเปน็ความรูสึ้กไมย่อ่ทอ้ตอ่ปญัหาและมคีวามหวงัทีจ่ะเอาชนะ

อุปสรรคทั้งปวงโดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำาใจ และเตือนใจความอดทนเป็นเครื่องมือสำาหรับคน

ใจเย็นและใจงามด้วยไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะทำาให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายหรือสูญเสีย

ความอดทนในทีส่ดุ ดงันัน้ ความเพยีรจงึเปน็วถิทีางของบคุคลท่ีหาญกล้าและทายท้าตอ่อุปสรรคใด ๆ  ท้ังมวล ๓๖๐

๖. วิธีการเจริญสมาธิธัมมานุปัสสนากับการพัฒนาความรู้ (ปัญญา)
 การเจริญธัมมานุปัสสนาในหมวดโพชฌงค์ ๗ และ สัจจะ ๔ เป็นการพัฒนาปัญญา เพราะธรรมทั้ง 

๒ หมวดนี้เป็นการปฏิบัติที่สามรถไปสู่การรู้แจ้ง (ตรัสรู้) คือ การทำาปัญญาให้เจริญงอกงาม หรือรู้แจ้งการพัฒนา

ปัญญานั้นให้มีการรับรู้ เรียนรู้ อย่างถูกต้องของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เข้าใจสิ่งนั้นทั้งหลายตามสภาวะ

หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียงด้วยอกุศล ท่ีจะทำาให้การรับรู้ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ขั้นต่อไป

คือวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาบริสุทธิ์ ไม่ใช่ด้วยกิเลส เป็นปัญญาที่รู้จักเข้าใจสภาวธรรมและชีวิตตามความเป็น

จริง เข้าใจความเจริญและความเสื่อมของ ความเป็นอยู่ของชีวิตตามความเป็นจริงและตามเหตุปัจจัย รู้จักทาง

๓๕๕ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๔.

๓๕๖ 
วศิน อินทสระ, กรรมฐานหรือภาวนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๔.

๓๕๗
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๓๖. 

๓๕๘ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๕.

๓๕๙ 
พระสังวาลย์ สิริจันโท,การศึกษาเชิงวิเคราะห์อริยมรรค: กรณีการดำาเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท,วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตร

 มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๔).

๔๑๙
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แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ความสำาเร็จให้ตนพัฒนายิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป รู้เท่าทันโลกและชีวิตทำาให้เป็นอิสระหลุด

พ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์ พัฒนาไปจนถึงขั้นวิมุติ คือหลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริง จิตใจไม่ถูกยึดมั่นในสิ่งทั้ง

หลาย ไม่ถูกครอบงำา ผู้ที่ฝึกฝนอบรมพัฒนาทางปัญญาแล้วเรียกว่า ผู้มีความเห็นที่ถูกชอบ (สัมมาทิฏฐิ) และผู้มี

ความดำาริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)

 (๑) ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)

 สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ ๓๖๑ ความเหน็ชอบหรอืความเหน็ทีถ่กูตอ้งในความเปน็จรงิในสิง่ทัง้หลาย

เพราะไดป้ฏบิตัสิมาธธิมัมานปุสัสนาโดยผา่นกระบวนการปฏบัิตติามขัน้ตอนสติสัมปชญัญะจะไตรต่รองแยกแยะ

ในสิ่งทั้งหลาย เห็นว่า บาปบุญมีจริง เห็นว่า สัตว์ทั้งหลายได้รับความลำาบาก และสัตว์ทั้งหลายมีการกระทำาเป็น

เหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติที่มีความเห็นชอบจะเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้

 ๑. อัตถิกทิฎฐิ คือ ผู้ที่มีความเห็นว่า บาป บุญ คุณ โทษมีจริง ทานที่ให้แล้วก็มีผล ยัญที่บูชาแล้วก็

มีผล กานเซ่นสรวงก็มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำาดีหรือทำาชั่วก็มีอยู่เป็นต้น

 ๒. กิริยทิฎฐิ คือ ผู้ที่มีความเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความลำาบากได้รับความลำาบากต่างๆ ย่อม

อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเอง

 ๓. เหตุกทิฎฐิ คือ สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำาลังเป็นไปอยู่ มีเหตุนำา เหตุหนุน เหตุเนื่องอยู่เบื้องหลัง ไม่

ปฏิเสธเหตุ และเชื่อว่า กรรมดี หรือกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำากันอยู่ จะเป็นเหตุให้เกิดผลได้ ความบริสุทธิ์ของ

สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยอิทธิพลของความเชื่อที่มีผลต่อการประพฤติศีลธรรม ๓๖๒

 ดังนั้น เม่ือมีความเห็นถูกต้องแล้วนำามาปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง จะเป็นการ

ช่วยพัฒนาชีวิตของผู้ปฏิบัตินั้น ๆ ประสบความสำาเร็จทั้งทางกายและจิตใจ เพื่อสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์

ทั้งหลายทั้งปวงในโลกได้

 (๒) ดำาริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)

  สัมมาสังกัปปะคือความดำาริชอบ ๓๖๓ ดำาริในที่นี้หมายถึงความคิดนึกตรึกตรองที่จะตัดสินใจเพื่อ

ทำาหรือไม่ทำาอะไรบางอย่างดังน้ันความดำาริจึงเป็นตัวนำาไปสู่การพูดและการกระทำาต่อไปถ้าว่าตามความจริง

แล้วความดำาริก็คือมโนกรรมหรือการคิดนั่นเองบางแห่งท่านใช้คำาว่าวิตก (ความตรึก) และวิจารณ์ (ความตรอง) 

และทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นวจีสังขาร ๓๖๔ คือเป็นตัวปรุงแต่งวาจาเพราะว่าคนเราย่อมคิดก่อนพูดออกมาตามที่คิด

การเจริญธัมมานุปัสสนาแล้วจะมีความเข้าใจจากการปฏิบัติทั้งทางกายและวาจา โดยมีสติสัมปชัญญะไตร่ตรอง

แยกแยะในธรรมทีเ่กดิขึน้นัน้ ๆ  แลว้จะมคีวามฝกัไผใ่นสว่นธรรมทีเ่ปน็กศุลประกอบกบัการพฒันากศุลใหเ้กดิขึน้ 

หรือมีความดำาริตริตรึกในทางที่ชอบ เรียกว่า กุศลวิตก ๓๖๕ คือ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่มุ่งร้าย ไม่

เบียดเบียน และเห็นโทษในกาม ดังนี้

 ๑. อพยาบาทวิตก ความตรึกตรองท่ีไม่มีความมุ่งร้ายไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดตรงกันข้ามมี

แต่ความสงสารเห็นใจ

๓๖๐ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๔๕.

๓๖๑ 
ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๑๒๓.

๓๖๒ 
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๒/๙๕.

๓๖๓ 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๕๘.

๔๒๐
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 ๒. อวหิงิสาวติก ความตรกึทีจ่ะไมเ่บยีดเบยีนไมป่ระทษุรา้ยมแีตค่ดิจะชว่ยเหลอืสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัอ

พยาบาทวติกกค็อืพยาบาทวติกหมายถึงการคดิมุง่รา้ยสิง่ตรงข้ามกบัอวหิงิสาวติกกค็อืวหิงิสาวติกหมายถึงการคดิ

เบียดเบียน

 ๓. เนกขัมมสังกัปปะ ความดำาริท่ีจะออกจากกามหรือออกจากโลกียวิสัยออกดำารงชีวิตเป็นสมณะ

เนกขัมมสังกัปปะเกิดจากการเห็นทุกข์เหมือนกันและเป็นการเห็นทุกข์ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากจนกระทั่งเห็นว่า

ชีวิตฆราวาสเป็นแห่ลงเพาะความทุกข์เป็นสิ่งน่าขยะแขยงทนอยู่ไม่ไหวต้องสละออกไป

 การดำาเนินชีวิตต้องอาศัยหลักของการของ เนกขัมมะ หรือที่เรียกอีกอย่างหน่ึง “การเสียสละหรือ

การละสิ่งที่ทำาให้เกิดทุกข์ เพราะความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในกาม และกามในทางพระพุทธศาสนามี ๒ 

ลักษณะ คือ “กิเลสกามและวัตถุกาม” ๓๖๖ กามทั้งสองประการนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ซึ่งกามเกิดจาก

ความต้องการต่าง ๆ มาอำานวยความสุขทางอารมณ์หรือการมี ความต้องการวัตถุมาครอบครองเพื่อทำาให้เกิด

ความสุข แต่กามทั้งสองประการนี้จะต้องแสวงหามาด้วยความอยากลำาบาก กว่าจะแสวงหามาได้เมื่อได้มาแล้ว

ก็ไม่ยั่งยืนจะต้องแสวงหาใหม่อีกต่อไป ซึ่งเป็นวัฏฏะสงสารในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีกามเป็นเครื่องล่อ

ดงันัน้ในการปฏบิติัธมัมานปุสัสนาจดัเข้าฝา่ยโลกิยะหมายถงึความดำารชิอบเบือ้งต้นยงัเจอืปนดว้ยกเิลสอาสวะซ่ึง

อยู่ในขั้นโลกิยะโดยแบ่งออกเป็น๓ อย่าง (๑) ความนึกคิดในทางสละปลอดจากกาม (๒) ความนึกคิดปลอดจาก

พยาบาท (๓) ความนึกคิดปลอดจากการเบียดเบียน

๗. สรุป
 ธัมมานุปัสสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในมหาสติปัฏฐาน คือ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย 

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ธัมมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน คือ การ

พิจารณาธรรมในธรรมทั้ง ๕ หมวด คือ (๑) หมวดนิวรณ์ (๒) หมวดขันธ์ (๓) หมวดอายตนะ (๔) หมวดโพชฌงค์ 

และ (๕) หมวดอริยสัจ

  วธิกีารเจรญิธมัมานปุสัสนาเพือ่พฒันาชีวติ คือ การนำาผล ของการปฏิบตัแิบบธมัมานปุสัสนามาปรบั

ใช้เพื่อพัฒนาชีวิตในด้านศีล สมาธิ และปัญญา คือ (๑) พัฒนาศีล เมื่อปฏิบัติสมาธิแบบธัมมานุปัสสนาอย่างถูก

ต้องแล้ว จะสามารถพัฒนากาย วาจา ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ย่อมมีศีลที่สมบูรณ์ตามหลักอริยมรรค

มีองค์ ๘ ในหมวดสีลสิกขา คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ (๒) พัฒนาสมาธิ คือ การปฏิบัติสมาธิ

แบบธัมมานุปัสสนาย่อมส่งผลมาถึงความต้ังม่ันของจิตใจ มีความเช่ือมั่น มีความมั่นใจ เป็นการพัฒนาสมาธิให้

สูงขึ้น การพัฒนาสมาธิที่สมบูรณ์แล้วนั้น จัดเข้าหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในหมวดสมาธิสิกขา คือ สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (๓) พัฒนาปัญญา คือ พัฒนาการเห็นแจ้งหรือวิธีทำาให้เกิดการเห็นแจ้ง การอบรมความรู้

ให้มีความเห็นแจ้งรู้ชัดในสิ่งท้ังหลายตรงต่อสภาวะของมันทำาให้เข้าใจตามความเป็นจริงจนถอนความหลงผิด 

ความรู้ผิด และความยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ เมื่อบุคคลต้องการพัฒนาความรู้ ให้เจริญขึ้น จนได้ชื่อว่า ปัญญา 

ก็ต้องเจริญกระทำาให้มาก จนละอวิชชาได้แล้วทำาวิชชาให้เกิดขึ้น ในอริยมรรคมีองค์ ๘ การพัฒนาปัญญาได้

สมบูรณ์แล้ว จัดเข้าในหมวดปัญญาสิกขา คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ

๓๖๔ 
พระธรรมปิฎก 

๓๖๕ 
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ศึกษาการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
A Study of Using Alms-Bowl in Theravada Buddhism

วีรพล พิชนาหะรี *

พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ป.ธ. ๙, ดร., 

พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร.**

บทคัดย่อ

 งานวิจัยเล่มน้ีเป็นงานวิจัยคุณภาพ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องการใช้บาตรในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้คือ (๑) ศึกษาประวัติของบาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) 

ศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ (๓) ศึกษาประโยชน์ของการใช้บาตรใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ผลจากการวจิยัพบวา่ ประวตัคิวามเปน็มาของบาตรนัน้ เริม่มีการใชม้ากอ่นสมัยพุทธกาล โดยนกับวช

สนัยาสไีดน้ำาผลนำา้เตา้บา้ง เมลด็มะมว่งหมิพานตบ์า้งซ่ึงแหง้และมขีนาดใหญโ่ดยเอาเมลด็ออก บางทเีปน็ดนิเผา 

บางครัง้เปน็กะโหลกผ ีแลว้ใชเ้ชอืกรอ้ยเปน็หว่งสำาหรบัใชถ้อื หิว้ หรอืคลอ้ง บา่ประสงคเ์พือ่รบัอาหาร สว่นบาตร

ใบแรกของพระพุทธเจ้า คือ บาตรที่ฆฎิการพรหมนำามาถวายคราวเสด็จออกบวช พระวินัยปิฎกจุลวรรคกล่าวถึง

บาตรทีอ่นญุาตไว ้๒ ชนดิ คอืบาตรดนิและบาตรเหล็กจากหลักฐานทางประวตัศิาสตร์ช้ีใหเ้หน็ไดว้า่ การทำาบาตร

ในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันการทำาบาตรแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

(๑) การทำาบาตรใหม่ (๒) การนำาบาตรเก่ามาปรับปรุงสภาพ และ (๓) การซ่อมแซมบาตร

 พระพุทธเจ้าได้ทรงวางบทบัญญัติเก่ียวกับการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทไว้ดังน้ี(๑) การใช้

บาตรเพื่อรับปัจจัยสี่ (๒) พระอุปัชฌาย์บอกการใช้บาตรแก่ภิกษุผู้บวชใหม่ว่าเป็นกิจวัตร (๓) การใช้บาตรเป็น

สว่นหนึง่ของพทุธกจิและ (๔) การใชบ้าตรในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของธดุงควตัร พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัพิระวนิยั

เร่ืองบาตรไวห้ลายข้อ เช่นพระภกิษุไม่ควรแสวงหาบาตรนอกจากบาตรนอกอธษิฐานไมค่วรขายบาตรหรอืตัง้รา้น

ขายบาตรและห้ามสะสมบาตร ส่วนการสละบาตรมี ๓ ลักษณะ คือ ต้องสละแก่สงฆ์ ต้องสละแก่คณะ และต้อง

สละแกบ่คุคล หากภกิษตุอ้งการขอบาตรใหมค่วรไดร้บัอนญุาตจากพระภกิษผุูผ้า่นการแตง่ตัง้จากคณะสงฆก์อ่น 

และพระภิกษุรูปนั้นควรมีความรู้รอบเรื่องพระธรรมวินัย เป็นผู้ฉลาด กอปรด้วยคุณสมบัติ ๕ อย่าง คือ (๑) ต้อง

ไม่ลำาเอียงเพราะชอบ (๒) ต้องไม่ลำาเอียงเพราะชัง (๓) ต้องไม่ลำาเอียงเพราะหลง (๔) ต้องไม่ลำาเอียงเพราะกลัว 

และ (๕) รู้จักวิธีว่าสมควรเปลี่ยนหรือไม่สมควรเปลี่ยน

 ส่วนพระพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการรับบิณฑบาตระบุไว้ว่าภิกษุผู้ออกรับบิณฑบาตควรนุ่งห่มจีวรให้

เรียบร้อย คาดประคดเอวห่มจีวร ขณะเข้าไปรับอาหารบิณฑบาต ควรมีความสำารวม ไม่หัวเราะเสียงดัง ไม่ควร

เดินโคลงกายไม่เดินแกว่งแขนไม่เดินโคลงศีรษะไม่เท้าสะเอวไม่คลุมศีรษะ ควรรับบิณฑบาตแต่พอเหมาะ ส่วน

พระพทุธบญัญตัเิกีย่วกบัการรกัษาบาตรนัน้ ทรงแนะนำาพระภกิษคุวรเอาบาตรผึง่แดดเพือ่ปอ้งกนักลิน่เหมน็ ไม่

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๔๒๓



424 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ควรเก็บบาตรไว้ในกลด ไม่วางบาตรบนตั่ง ไม่ควรแขวนบาตร และขณะอุ้มบาตรไม่ควรผลักประตู พุทธบัญญัติ

เหลา่นีเ้ปน็ไปเพ่ือสขุภาพของตัวภกิษุเอง และปอ้งกนัการถกูตเิตยีนจากชาวบ้าน สำาหรบัประโยชนข์องบาตรม ี๔ 

ด้าน คือ (๑) ด้านการดำาเนินชีวิตของพระสงฆ์ (๒) ด้านการพัฒนาพฤติกรรมของพระภิกษุ (๓) ด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา และ (๔) ด้านสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา

คำาสำาคัญ: บาตร, พระพุทธศาสนาเถรวาท.

Abstract

 This quality research have aim to study the using of alms-bowl in Theravada Buddhism. 

The objects of research are 1) to study the background of alms-bowl in Theravada Buddhism, 

2) to study the disciplinary promulgation of using alms-bowl in Theravada Buddhism and 3) to 

study the benefit of using alms-bowl in Theravada Buddhism.

 The results of research as follows;

 The alms-bowl was used by the wonderers before the Buddha’s time. Mostly, alms-

bowl was made from calabash, big cashew without seeds, terra-cotta and dead-skull. It was 

stringed around for taking by hand and hanging on shoulder. For the first alms-bowl of the 

Buddha, it was offered by Ghatikara Brahma when the Buddha gave up lay-life and became 

the wanderer. According to Buddhist canon, there are 2 kinds of alms-bowl; clay and iron. 

The story of alms-bowl in Thailand can trace since the king Rama I of Ratanakosindra period. 

Currently, the method of making alms-bowl can divide into 3 ways; 1) to make new one, 2) to 

modify it and 3) to amend it.

 According to disciplinary codes, the Buddha promulgated regulations for using 

alms-bowl as follows: 1) using alms-bowl for four requisites, 2) preceptor should introduce the 

important of using for the new comer, 3) using alms-bowl is one of the Buddha’ routine and 4) 

using for wandering activity. The disciplinary regulations also prohibited Buddhist monks not to 

find new alms-bowl except wished-alms-bowl and not sell cotta alms-bowl. The Buddha not 

allowed his disciples to collect alms-bowl. Whoever violated his prohibition, he would punish 

according to disciplinary codes. The Buddha introduced his disciples to quit owns alms-bowl 

into 3 ways; 1) donate for Sangha, 2) donate for group and ๓) donate for personality. For the 

regulation of getting new alms-bowl, the Buddha promulgated disciplinary rules by appointing 

one monk who is excellency in disciplinary codes and should compose 5 qualities; 1) without 

bias for love, 2) without bias for hate, 3) without bias for fascination and 4) without bias for 

fear and 5) he should know whether alms-bowl was changed or not. 

๔๒๔
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 For the disciplinary codes for going around for collecting food, monks should wear 

their robes properly before going around. They should calmly collect food. They should refrain 

from bad manner; laugh, flounce body, sway alms, flounce head, akimbo, and cover head. 

For disciplinary codes about preserving their alms-bowl, the Buddha introduced his disciples 

to solarize owns alms-bowl to remove smell and not allowed them to keep owns alms-bowl 

inside long handled-umbrella and put on small bench. The alms-bowl should not hang and 

not open the gate while alms-bowl in hand. Those codes are for monk’s healthy and protect 

from laymen’s complaint. The benefit of alms-bowl can find 4 sections; 1) by living style of 

monks, 2) by practicing monk’s behavior, 3) by propagating the Buddha teaching and 4) by 

showing the symbol of Buddhism.

Keywords: Alms-Bowl, Theravada Buddhism

๑. บทนำา
 บาตร หมายถึง ภาชนะท่ีภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต ๓๖๗ ซ่ึงมีความตรงกับภาษาอังกฤษ

ว่า บาตร (Patta)a bowl; alms-bowl.๓๖๘ เป็นบริขารประจำาตัวคู่กับไตรจีวร ซึ่งผู้จะอุปสมบทเป็นต้องมีจึงจะ

บวชได้ ดังที่เรียกรวมกันว่า “ปตฺตจีวรำ” และจัดเป็นอย่างหนึ่งในบริขาร ๘ ของภิกษุ, บาตรที่ทรงอนุญาต มี ๒ 

อย่าง คือ บาตรเหล็กและบาตรดิน หมายเอาบาตรดินเผาซึ่งสุมดำาสนิท ๓๖๙ บาตร ได้มีการริเริ่มการใช้ก่อนสมัย

พทุธกาล นกับวชสนัยาสไีด้มกีารการนำาผลนำา้เตา้, เมลด็มะมว่งหมิพานต ์ขนาดใหญท่ีแ่หง้ เอาเมลด็ออก ดนิเผา 

กะโหลกผี ใช้เชือกร้อยเป็นห่วงสำาหรับใช้ถือ หรือหิ้ว หรืออาจจะคล้องที่บ่าด้วยก็ได้เพื่อใช้รับอาหาร แต่อาหาร

ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสด ๓๗๐  

 ส่วนความเป็นมาของบาตรในสมัยพุทธกาลพระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า บาตรใบแรกของ

พระพุทธเจ้าคือบาตรที่ฆฎิการพรหม ๓๗๑ นำามาถวายคราวเสด็จออกทรงผนวช ณ ฝั่งแม่นำ้าอโนมา บาตรนั้นเกิด

หายไปตอนรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ท้าวจตุมหาราช เทพผู้อภิบาลรักษาโลกประจำาอยู่ทิศทั้งสี่ ทรงหยั่ง

ทราบในพระอัธยาศัยจึงนำาบาตรศิลามีพรรณรังสีเขียวมาถวายองค์ละ ๑ ใบ รวมเป็น ๔ ใบ พระพุทธองค์ทรง

รบับาตรทัง้สีอ่ธษิฐานเขา้เปน็ใบเดยีวกนัในวนิยัพทุธบญัญตั ิบาตรเปน็บริขารดัง้เดมิของภิกษอุยา่งหนึง่คูก่บัไตร

จีวร ผู้มุ่งจะบวชพระจำาต้องมีไว้ก่อน เป็นข้อที่พระสงฆ์จะต้องซักถามในขณะที่ขอบวชในที่ประชุมสงฆ์ ถ้าไม่มีก็

ยังบวชไม่ได้บาตร ภาชนะที่ภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต เป็นบริขารประจำาตัวคู่กับไตรจีวร 

๓๖๗ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๐.

๓๖๘ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (ครั้งที่ ๓๐, มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘), หน้า ๓๓๔

๓๖๙ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๐.

๓๗๐ 
พระสุริยนต์ ทสฺสนีโย (น้อยสงวน), “การศึกษาวิเคราะห์ บิณฑบาตในฐานะเป็นเครื่องมือหนุนชีวิตและกุศโลบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”,  

 วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑.
๓๗๑ 

ฆฏิการพรหม พระพรหม ผู้นำาสมณบริขารมีบาตรและจีวร เป็นต้น มาถวายแด่พระโพธิสัตว์เม่ือคราวเสด็จออกบรรพชา (มติของพระอรรถกถาจารย์),

 อ้างใน, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธ-ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (พิมพ์คร้ังท่ี ๒๓, มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘), หน้า ๕๔.

๔๒๕
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 ซึ่งผู้จะอุปสมบทจำาเป็นต้องมีจึงจะบวชได้ ดังที่เรียกรวมกันว่า “ปตฺตจีวรำ” ๓๗๒ และบาตรนับเป็น

หนึ่งในเครื่องอัฐบริขาร ๓๗๓ พุทธองค์ทรงบัญญัติลักษณะของบาตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำาหรับการดำารงค์ชีพของ

พระภิกษุ ทรงตรัสว่า ที่ชื่อว่า บาตรได้แก่บาตร๒ชนิดคือบาตรเหล็กและบาตรดินเผาส่วนขนาดของบาตร 

พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ๓ ขนาด คือ (๑) บาตรขนาดใหญ่ (๒) บาตรขนาดกลาง (๓) บาตรขนาดเล็ก พุทธ

องค์ทรงตรัสว่าที่ชื่อว่า บาตรขนาดใหญ่ จุข้าวสุกจากข้าวสาร ๒ ทะนาน จุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่จุกับข้าว

พอสมควรแก่ข้าวสุกนั้น ที่ชื่อว่า บาตรขนาดกลาง จุข้าวสุกจากข้าวสาร ๑ ทะนานจุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วน

สี่จุกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นที่ชื่อว่า บาตรขนาดเล็ก จุข้าวสุกจากข้าวสารครึ่งทะนาน จุของเคี้ยวเศษ

หนึ่งส่วนสี่จุกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้น บาตรมีขนาดใหญ่กว่านั้นเป็นบาตรที่ใช้ไม่ได้ บาตรมีขนาดเล็ก

กว่านั้นก็เป็นบาตรที่ใช้ไม่ได้ ๓๗๔

 ในกรณีท่ีทรงอนุญาตให้มีการใช้บาตรเหล็ก และบาตรดินเผานั้น ในสมัยพุทธกาลได้เกิดเรื่องการ

ติเตียน คนทั้งหลายต่างก็ตำาหนิประณามโพนทะนา พุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติเรื่องของบาตรไว้อย่างเข็มงวด

กวดขันจากตวัอยา่งกลุม่ของพระฉพัพคัคียก์บัใชบ้าตรชนดิตา่ง ๆ  สมยันัน้ พวกภิกษฉัุพพคัคียใ์ช้บาตรชนดิตา่ง ๆ  

คือ บาตรทองคำา บาตรเงิน คนทั้งหลายตำาหนิประณามโพนทะนาว่า เหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุเหล่านั้น

จึงนำาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตร

ทองคำา...ไม่พึงใช้บาตรเงิน ...ไม่พึงใช้บาตรแก้วมณี ...ไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์ ...ไม่พึงใช้บาตรแก้วผลึก ...ไม่พึง

ใช้บาตรสัมฤทธิ์ ...ไม่พึงใช้บาตรกระจก ...ไม่พึงใช้บาตรดีบุก ...ไม่พึงใช้บาตรตะกั่ว...ไม่พึงใช้บาตรทองแดงรูปใด

ใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก บาตรดิน ๓๗๕ ภิกษุพึงทรงอติเรก

บาตรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างมาก ให้เกินกำาหนดนั้นไป ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๗๖ และในเรื่องพวกภิกษุณี

ฉัพพัคคีย์ทำาการสะสมบาตรไว้เป็นอันมากพวกชาวบ้านเดินเที่ยวตามวิหารเห็นเข้าจึงตำาหนิประณามว่าไฉน

พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงทำาการสะสมบาตรไว้เป็นอันมากจะขายบาตรหรือตั้งร้านขายภาชนะดินเผาภิกษุณีทั้ง

หลายไดย้นิพวกชาวบา้นตำาหนปิระณามโพนทะนาบรรดาภกิษณุผีูม้กันอ้ยพากนัตำาหนปิระณามไฉนพวกภกิษณุี

ฉัพพัคคีย์จึงทำาการสะสมบาตรเล่าภิกษุณีเหล่านั้นได้นำาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำาเรื่อง

นี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท

เพราะเรือ่งนีเ้ปน็ตน้เหต ุทรงสอบถามภกิษทุัง้หลายวา่ “ภกิษทุัง้หลายทราบวา่พวกภกิษณุฉีพัพคัคยีท์ำาการสะสม

บาตรจรงิหรอื”ภิกษทุัง้หลายทลูรบัวา่ “จรงิพระพทุธเจา้ขา้” พระผูมี้พระภาคพทุธเจา้ทรงตำาหนวิา่...ไฉนพวก...

จงึทำาการสะสมบาตรเลา่ภกิษทุัง้หลายการกระทำาอยา่งนีม้ไิดท้ำาคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใสหรอืทำาคนทีเ่ลือ่มใส

อยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย ๓๗๗

 บาตร จึงถือว่าเป็น ภาชนะสำาหรับใส่อาหารของพระภิกษุสงฆ์ และถือเป็นสิ่งที่สำาคัญ และมีคุณค่า

ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาไดส้อนใหพ้ระสงฆม์แีนวทางแหง่การดำาเนนิชวีติจนกลายเปน็รากฐานทาง

๓๗๒ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๒, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๕๗), หน้า ๑๗๙.
๓๗๓ 

อิสระพงษ์ พลธานี, “บ้านบาตร ภูมิปัญญาที่กำาลังจะหายไปจากสังคมไทย”, ครั้งที่ ๙, (เอกสารประกอบการประชุมประชุมวิชาการแห่งชาติ 

 วิทยาเขตกำาแพงแสน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), หน้า ๖๙๘ – ๗๐๓.
๓๗๔ 

วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๐๒/๑๒๔.
๓๗๕ 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙.
๓๗๗ 

วิ.ภิกฺขุณี. (ไทย) ๓/๗๓๓/๗๗-๘๒.

๔๒๖
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วัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติและเน่ืองจากสังคมน้ัน ๆ ได้มีหลักปฏิบัติและวิถีชีวิตอยู่บนหลักของ

พระพุทธศาสนา ซึง่ไดย้ดึถอืและปฏบิตัสิบืตอ่กนัมาเปน็ระยะเวลาอนัยาวนาน จงึกอ่ใหเ้กดิสิง่ทีด่งีามอนัเกีย่วเน่ือง

กบับาตรโดยตรงหลายประการ เชน่ เป็นทีม่าของพระพทุธรูปปางประสานบาตร อกีกทัง้ภมูปัิญญาในเรือ่งของการ

ทำาบาตร ๓๗๘ รวมถึงบาตรยังความเชื่อ ความศรัทธาอันดันดีงามในด้านประเพณี เช่น การบรรพชาอุปสมบท ผู้ที่

จะอปุสมบทตอ้งมอีฐับริขาร และกอ่ใหเ้กดิประเพณกีารทำาบญุตกับาตรเทโวโรหณะ คอื การทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จ

ลงจากเทวโลก ในพรรษาที ่๗ พระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ไปประทบัจำาพรรษาในดาวดงึเทวโลก ทรงแสดงพระอภธิรรม

โปรดพระพุทธมารดาพร้อมทั้งหมู่เทพ ณ ที่นั้น เมื่อถึงเวลาออกพรรษาในวันมหาปวารณา (วันขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน 

๑๑) ไดเ้สดจ็ลงมาจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์กลบัคนืสู่โลกมนษุย ์ณ ประตเูมอืงสังกัสสะ โดยมเีทวดาและมหาพรหม

ทั้งหลายแวดล้อมลงมาส่งเสด็จ ฝูงชนมากมายก็ได้ไปคอยรับเสด็จ กระทำา มหาบูชาเป็นการเอิกเกริกมโหฬาร 

และพระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงธรรม มผีูบ้รรลคุณุวเิศษจำานวนมากชาวพทุธภายหลงัปรารภเหตกุารณพ์เิศษนีแ้ลว้ 

ถือเป็นกาลกำาหนดสำาหรับบำาเพ็ญกุศล ทำาบุญ ตักบาตร ครั้งใหญ่จึงเป็นประเพณีนิยมสืบมา ในประเทศไทยเป็น

เครื่องหมายของการออกพรรษาเรียกกันว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า ตักบาตรเทโว บางวัด

จัดพิธีในวันออกพรรษา คือวันมหาปวารณา ขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๑๑ บางวัดจัดถัดเลยจากนั้น ๑ วัน คือวันแรม 

๑ คำ่า เดือน ๑๑ ๓๗๙ ตลอดถึงขนบธรรมเนียมที่ดีงามของพระสงฆ์ที่จะต้องเดินทางไปสักการะบริโภคเจดีย์ คือ

สิ่งของหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตุมพสตูป อังคารสตูป และสังเวชนียสถานทั้ง 

๔ ตลอดถึงบาตร จีวร เตียง ตั่ง กุฎี วิหาร ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอย เป็นต้น 

 แตใ่นปจัจบุนัสงัคมเปลีย่นไปโดยใหค้วามสำาคญักับเทคโนโลยใีนปจัจบุนัมากขึน้ ขนบธรรมเนยีมทีด่ี

งานทีม่คีวามเก่ียวของกบับาตรกำาลงัเลอืนหายไปจากสังคมไทย จนทา้ยทีสุ่ดอาจจะเหลือไวเ้พยีงแค่ความทรงจำา 

ดังนั้น การที่จะให้ชาวพุทธได้เห็นคุณค่าของบาตร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิทยานิพนธ์เรื่องการใช้บาตรในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท จะนำาไปสูก่ารรักษาพระธรรมวนิยัของพระพุทธองค์ไว ้และเปน็การชี ้ประโยชนข์องบาตร อีกทั้ง

การเก็บรักษาบาตร ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พุทธองค์ทรงบัญญัติจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจใคร่ที่จะนำามา

วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งฝ่ายภิกษุและฆราวาส ผู้ที่มีความเพียรใฝ่

เรียนรู้ทางด้านหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงเป็นที่มาของการวิจัยในเรื่องนี้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติของบาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒. เพื่อศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๓. เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๓๗๘ 
อิสระพงษ์ พลธานี “บ้านบาตร ภูมิปัญญาที่กำาลังจะหายไปจากสังคมไทย” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ครั้งที่ ๙ หน้า ๖๙๘ – ๗๐๓
๓๗๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘), หน้า ๑๔๐.

๔๒๗
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๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยมีวิธีการดำาเนินงานวิจัยดังนี้

 ๑) ศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารข้อมูล ทั้งที่เป็นหนังสือ คือ พระไตรปิฎก วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตำารา

วิชาการ บทความต่าง ๆจากห้องสมุด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าวสาร

ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง CD-ROM และอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบาตร บทบัญญัติ และการวิธีใช้บาตร

ที่มีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับบาตรในพระพุทธศาสนา

  ๒) นำาข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัย 

เรียบเรียงเขียนเป็นงานวิจัย

   ๓) นำาเสนองานวจิยักบัคณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธ ์และจดัพมิพเ์ปน็รปูเลม่ เพือ่เสนอตอ่

คณะกรรมการและทางมหาวิทยาลัย

๔. สรุปผลการวิจัย

  บาตร คือ ภาชนะที่ภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต หรือ ภาชนะสำาหรับรองรับอาหารจาก

ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ได้นำาอาหารมาใส่บาตร พระพุทธเจ้าได้อนุญาตให้ใช้วัสดุที่ทำาจาก ทำาด้วยดีบุก ทำาด้วย

ตะกั่ว ให้ภิกษุใช้บาตร ๒ ชนิด คือบาตรดินและบาตรเหล็ก และไม่ทรงอนุญาตให้ใช่บาตรที่มีลวดลาย ผลจาก

การวจิยัพบวา่ ประวตัคิวามเปน็มาท่ีเก่ียวบาตรพบวา่ บาตรใบแรกของพระพทุธเจ้า คอื บาตรทีฆ่ฎกิารพรหมนำา

มาถวาย เมือ่คราวเสดจ็ออกผนวช แตบ่าตรนัน้เกดิหายไปตอนรบัขา้วมธปุายาสจากนางสชุาดา ทา้วจตมุหาราช

ประจำาอยู่ทิศทั้งสี่ทิศ ได้นำาบาตรศิลามีพรรณรังสีเขียวมาถวายองค์ละ ๑ ใบ รวมเป็น ๔ ใบ พระพุทธเจ้าได้รับ

บาตรทัง้สี ่แลว้อธษิฐานเขา้เปน็บาตรใบเดียวกนั สำาหรบันกับวชสนัยาส ีไดม้กีารนำาผลนำา้เตา้เมลด็มะมว่งหมิพาน

ขนาดใหญเ่อาเมลด็ออก และกะโหลกผ ีมาทำาเปน็บาตร พระพทุธเจา้ได้ห้ามใชบ้าตรทีเ่ปน็กะโหลกผี รูปใดใชต้อ้ง

อาบัติทุกกฏ ส่วนการผลิตบาตรพระในประเทศไทยนั้นได้กระทำาการต่อเน่ืองสืบทอดต่อกันมาหลายช่ัวอายุคน 

มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) บาตรในยุคโบราณต้องตามหลัก

ศาสนา จะตอ้งม ี๘ ชิน้ ไมว่า่จะเปน็บาตรขนาดใด วตัถดุบิสำาคญัทีใ่ชใ้นการทำาบาตรคอืเหลก็ สำาหรบัวธิกีารผลติ

บาตรในยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งวิธีการทำาบาตรแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การทำาบาตรใหม่ (๒) การนำา

บาตรเกา่มาปรบัปรุงสภาพ (๓) การซอ่มแซม สว่นความเชือ่เกีย่วกบับาตรในพระพทุธศาสนาเถรวาท มดีงันี ้ความ

เชือ่เกีย่วกบับาตรดา้นประเพณ ีความเช่ือทีเ่กีย่วกบับาตร ดา้นไสยศาสตร์ บาตรแตกกับทางสองแพรง่ ความเชือ่

ทีเ่กีย่วกบับาตรดา้นสงัฆกรรมนัน่ก็คอื การควำา่บาตร คอื การทีส่งฆ์ลงโทษอบุาสกผูป้รารถนาร้ายตอ่พระรัตนตรยั 

โดยประกาศให้ภิกษุทั้งหลายไม่คบด้วย คือไม่รับบิณฑบาต ไม่รับนิมนต์ ไม่รับไทยธรรม เป็นต้น

 บทบญัญตัเิกีย่วกบัการใชบ้าตรในพระพทุธศาสนาเถรวาท พระพุทธองคไ์ดท้รงวางหลกัการเปน็พทุธ

บัญญัติเกี่ยวกับบาตรไว้ดังนี้ คือ การแสวงหาบาตร ว่าด้วยเรื่องการสะสมบาตร และการขอบาตร ในการสะสม

บาตรนั้น ภิกษุใดทรงอติเรกบาตร ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ และพระอนุบัญญัติ พระพุทธเจ้าได้กล่าว ภิกษุ

พึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างมาก ถ้าเกินกำาหนดนั้นไป ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ บาตรที่เป็นนิส

สัคคีย์ พระพุทธเจ้าได้บัญญัติวิธีแก้ไขไว้ด้วยการการสละบาตร ๓ ลักษณะคือ (๑) สละแก่สงฆ์ (๒) สละแก่คณะ 

(๓) สละแกบ่คุคล สว่นเร่ืองการขอบาตรนัน้ ภกิษจุะขอบาตรตอ้งมีผู้จดัระเบยีบเกีย่วกบัการแจกบาตรใหแ้ก่ภิกษ ุ

เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ความถกูตอ้งในเรือ่งนัน้ บาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ทีพ่ระพทุธองค์ทรงบญัญตั ิถา้หาก

ภกิษุมบีาตรท่ีมรีอยซอ่ม ๑ แหง่ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซ่อม ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์และถา้ภกิษ ุมบีาตรทีม่รีอย

๔๒๘
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ซ่อม ๑ แห่ง ขอบาตรที่มีรอยซ่อม ๒ แห่ง ขอบาตรที่มีรอยซ่อม ๓ แห่ง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ เป็นต้น 

ส่วนพุทธบัญญัติท่ีเก่ียวกับการขอบาตร พุทธบัญญัติข้อห้ามสำาหรับการขอบาตร พุทธบัญญัติสำาหรับขอบาตร 

ขอ้ทีค่วรพจิารณาในการขอบาตร พระพทุธเจา้ไดว้างแบบอยา่งหรอื แนวทางไวเ้กีย่วกบัขอ้ทีค่วรพจิารณาในการ

ขอบาตร ไว้ว่า บาตรที่ชื่อว่า มีรอยซ่อมหย่อนกว่า ๕ แห่ง คือ บาตรไม่มีรอยซ่อม หรือมีรอยซ่อมเพียง ๑ แห่ง 

มีรอยซ่อมเพียง ๒ แห่ง มีรอยซ่อมเพียง ๓ แห่ง มีรอยซ่อมเพียง ๔ แห่งบาตรที่ชื่อว่า ไม่มีรอยซ่อมได้แก่บาตร

ไม่มีรอยร้าวถึง ๒ นิ้ว ถ้าภิกษุใดออกปากขอมา คือ ออกปากขอ ต้องอาบัติทุกกฎ เพราะพยายาม บาตรที่เป็น

นิสสัคคีย์เพราะได้มาเป็นของจำาต้องสละ ในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุ พึงถือบาตรที่อธิษฐานไปประชุม ภิกษุพึงสละ

บาตรที่เป็นนิสสัคคีย์ ส่วนภิกษุผู้ที่ขอบาตรแล้วไม่ต้องอาบัติ ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ได้กล่าวไว้ว่า มีดังต่อ

ไปนี้ (๑) ภิกษุมีบาตรสูญหาย (๒) ภิกษุมีบาตรแตก (๓) ภิกษุขอจากญาติ (๔) ภิกษุขอจากผู้ปวารณา (๕) ภิกษุ

ขอเพื่อภิกษุอื่น (๖) ภิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน (๗) ภิกษุวิกลจริต (๘) ภิกษุต้นบัญญัติ เป็นต้น 

 พระพทุธบญัญตัเิกีย่วกบัการบณิฑบาต ภิกษคุวรนุง่หม่ปดิมณฑล คาดประคดเอวหม่ผา้สงัฆาฏิทีพ่บั

ซ้อนกันกลัดลูกดุมจะเข้าบ้านพึงปกปิดกายด้วยดีสำารวมด้วยดีมีจักษุทอดลง ไม่เวิกผ้า ไม่หัวเราะดัง พูดเสียงเบา

ไม่โคลงกายไม่แกว่งแขนไม่โคลงศีรษะไม่เท้าสะเอวไม่คลุมศีรษะ ส่วนพระพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการฉันอาหารใน

บาตร ไม่ทำาคำาข้าวให้ใหญ่ ไม่ทำาคำาข้าวให้กลมกล่อม ไม่อ้าปากไว้รอท่าไม่สอดนิ้วมือเข้าปาก ไม่พูดทั้งในปากมี

คำาข้าว ไม่ฉันโยนคำาข้าว เป็นต้น ส่วนพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาบาตร พระพุทธบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่อง

การล้างบาตร พระพุทธบัญญัติ และกิจวัตรการเก็บรักษาบาตรที่ยังไม่แห้งพระพุทธบัญญัติ และกิจวัตรการ

เก็บรักษาบาตรไว้ในที่ร้อน การเก็บรักษาบาตรไม่มีเชิงรอง การรักษาบาตรนี้ก็เพื่อสุขภาพของตัวภิกษุเอง และ

ป้องกันการถูกติเตียนจากชาวบ้าน พระภิกษุไม่เทนำ้าล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน ภิกษุควรเอาบาตรไป

ผึ่งแดดไว้เพื่อป้องกันบาตรมีกลิ่นเหม็น ด้วยการเช็ดบาตรเสียก่อนแล้วจึงค่อยผึ่งแดดแล้วจึงค่อยเก็บ ส่วนสถาน

ที่ไม่ควรเก็บบาตรไว้ได้แก่ เก็บบาตรไว้บนกลด เก็บบาตรไว้บนตั่ง ภิกษุไม่พึงแขวนบาตรไว้ไม่ควรอุ้มบาตรแล้ว

ผลักประตู การใช้บาตรเพื่อบิณฑบาต ก็จะเป็นการใช้บาตรเพื่อรับปัจจัย ๔ พระอุปัชฌาย์บอกการใช้บาตรเป็น

กิจวัตรของภิกษุ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอุปัชฌาย์บอกนิสสัย คือปัจจัย เครื่องอาศัยของบรรพชิต การ

ใช้บาตรเป็นส่วนหนึ่งของพุทธกิจ การใช้บาตรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุดงควัตร เป็นต้น

ประโยชน์ของบาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถสรุปได้ ดังนี้

 ๑. ประโยชน์ของบาตรด้านการดำาเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ เป็นการรักษาข้อวัตรปฏิบัติของพระ

ภกิษสุงฆ ์เพราะเปน็กจิวตัรของการโคจรบณิฑบาต เพราะพระสงฆต์อ้งออกรบับณิฑบาตทุกเชา้ ทัง้นีย้งัเปน็การ

เกีย่วกบักริยิามารยาทในการออกรบับณิฑบาต และเปน็แบบอยา่งทีด่แีกพ่ระภิกษสุามเณร ทีจ่ะไดน้ำาไปเปน็แบบ

อยา่งในการประพฤตปิฏบิตัใิหส้มกับความเปน็พระภกิษสุงฆท์ีส่มบรูณอ์กีทัง้เพือ่จะไดย้งัความศรทัธาเลือ่มใสให้

เกิดแก่อุบาสกอุบาสิกาและผู้ที่พบเห็นทั้งหลาย

 ๒. ประโยชน์ด้านการพัฒนาพฤติกรรมของพระภิกษุ โดยมีการพัฒนาด้ายกายรักษาการอาการอุ้ม

บาตรทำาใหก้ายสงบการอุม้บาตรกอ่ใหเ้กดิความสำารวม เพือ่ใหเ้ปน็ทีเ่รียบงา่ยและศรทัธาแกพ่ทุธศาสนกิชน การ

พฒันาดา้นจติ การอุม้บาตรกอ่ใหเ้กดิมสีมาธ ิการอุม้บาตรกอ่ใหเ้กิดมสีตสิมัปชญัญะ และการอุม้บาตรกอ่ใหเ้กดิ

มีความสันโดษ และการพัฒนาปัญญาการอุ้มบาตรก่อให้เกิดการรู้จักคุณค่าของอาหาร และการอุ้มบาตรก่อให้

เกิดปัญญารู้จักการปล่อยว่าง 

๔๒๙
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 ๓. ประโยชน์ของบาตรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การอุ้มบาตรเป็นการแสดงธรรมโปรด

ชาวบ้าน โดยออกมารับบิณฑบาตเป็นประจำาทุกเช้า เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและการอุ้มบาตรเป็นการ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านบำาเพ็ญกุศล 

   ๔. ประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา บาตรเป็นสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา แสดงถึง

ความมีพระธรรมวินัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันของพระภิกษุสงฆ์ โดยลักษณะของบาตรก็แสดงถึงการมี

ศิลปะด้านการออกแบบและรูปทรงที่งดงามสัญลักษณ์ด้านความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงประเพณี

ของชาวพุทธจะเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับประเพณีสำาคัญ ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวประเพณี

ตักบาตรนำ้าผึ้ง ความเชื่อของไสยศาสตร์ และประเพณตีกับาตรดอกไมส้ญัลกัษณด์า้นภมูปิญัญาของคนในทอ้งถิน่ 

เป็นการรักษาไว้ด้วยการปั้นหรือผลิตบาตร รักษารูปทรง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  บางครั้งใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้อง

ถิน่สรา้งขึน้ และสญัลกัษณด์า้นศาสนพธิลีกัษณะของบาตรจะเกีย่วเนือ่งดว้ยงานพธิกีรรมในทางพระพทุธศาสนา

ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมของชาวพุทธในการจัดงานต่าง ๆ ต้องใช้บาตร เพื่อให้ดูมนต์ขลัง และศักดิ์สิทธิ์

๕. ข้อเสนอแนะ
 เนื่องจากงานวิจัยนี้อยู่ในวงจำากัดโดยเป็นการวิจัย ผู้ทำางานวิจัยมองว่ามีประเด็นสำาคัญที่น่าสนใจ 

ในการนำามาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ควรจะมีการศึกษาเชิงอนุรักษ์ที่เกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาเกี่ยวข้องกับบาตร โดยเฉพาะการทำาบาตรของช่างที่มีฝีมือ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตบาตรได้มีรายได้ที่ดี และ

ส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์รู้คุณค่าของบาตรที่เกิดจากการสร้างที่เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ด้วยการสอนให้

รู้จักคุณค่าของบาตร โดยให้เกิดความลึกซึ้ง ทางด้านจิตใจ พร้อมกับการนำาหลักพระธรรมวินัยมาใช้เป็นเครื่อง

มือตรวจสอบในการผลิตบาตรก็จะได้บาตรที่มีคุณค่าทางด้านภูมิปัญญา และถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

อีกด้วย
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ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสังฆาธิการ 

ในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

A Study of the Role of Sangkha Affairs Administration According 

to Four Sublime State of Mind of the Abbots in Khaibokvan 

Subdistric, Muang District, Nongkhai Province

พระครูปทุมสิริกิจ *

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสังฆาธิการ

ในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

บริหารกจิการคณะสงฆ ์และหลกัพรหมวิหาร เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาของการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องพระสังฆ

าธิการ ในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเพื่อศึกษาเสนอแนวทางการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสังฆาธิการในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ดำาเนนิการวจิยัโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทีจ่ะสมัภาษณข์อ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย พระ

สงัฆาธกิารในเขตตำาบลคา่ยบกหวาน อำาเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยัพบวา่ ผลการศกึษาแนวคดิทฤษฎี

เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และหลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่

โดยตรงของพระสังฆาธิการที่มี ความสำาคัญต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการปกครองคณะ

สงฆ์ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการสาธารณูปการ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่

ทางพระพุทธศาสนา

คำาสำาคัญ : การบริหาร, พระสังฆาธิการ, พรหมวิหาร ๔

ABSTRACT

 The purposes of research titled the “A study of Sanghas’ activity administration in 

accordance with the Four Sublime States of Mind of the Ecclesiastical Officials in the territory 

of Khai Bokwan Sub-district, Maung District, Nongkhai Province” were to study the guidelines 

of concept and theory concerning the Sanghas’ activities in accordance with the Four Sublime 

States of Mind, to study the states of problems of the Sanghas’ activity administration of the 

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
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Ecclesiastical Officials in the territory of Khai Bokwan Sub-district, Muang District, Nongkhai 

Province and to offer the guidelines of the Sanghas’ activity administration in accordance with 

the Four Sublime States of Mind of the Ecclesiastical Officials in the territory of Khai Bokwan 

Sub-district, Maung District, Nongkhai Province. The research was conducted by using the 

purposive sampling. The key informants consisted of the ecclesiastical officials in the territory 

of Khai Bokwan Sub-district, Maung District, Nongkhai Province.

 The results of the research were found that the results of studying the guidelines of 

concept and theory concerning Sunghas’ activity administration and the Four Sublime States 

of Mind that were the importance for the Sanghas’ activity administration, immediate burdens 

of the Ecclesiastical Officials and absolutely significant for Buddhism, that is, the aspect of 

Sanghas’ administration, Buddhist education, public assistance, assistant education, public 

utilities and propagation of Buddhism.

Keywords: administration, Sanghas, Four Sublime States of Mind

๑. บทนำา
 การปกครองคณะสงฆ ์งานการปกครองคณะสงฆ ์เปน็งานท่ีสำาคัญทีส่ามารถพฒันาคณะสงฆใ์หมี้ความ

เจรญิรุง่เรือง โดยพระสงัฆาธกิารมบีทบาทสำาคญัดา้นการปกครองและบรหิารกจิการคณะสงฆใ์หเ้ปน็ไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย จงึเปน็เง่ือนไขสำาคญัทีจ่ะบง่ชีค้วามสำาเรจ็ในการส่งเสรมิกจิการพระพทุธศาสนาให้ยัง่ยนืถาวรมัน่คงสืบ

ต่อไป๓๘๑ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งจะใกล้ชิดกับพระภิกษุสามเณรในวัดและประชาชนมาก

ที่สุด มีหน้าที่ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและในวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุม และส่ง

เสริมรกัษาความเรยีบรอ้ยดงีามของคณะสงฆจ์ดัการและพฒันาการ ศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห ์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี พระสังฆาธิการจึงมีความสำาคัญ

ในการดแูลพระภกิษแุละสามเณร ดแูลใหเ้ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ใหภิ้กษแุละสามเณรมจีรยิาวตัรงดงาม ประพฤติ

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืน ดูแลการประพฤติปฏิบัติ

ของพระภกิษแุละสามเณรไมใ่หอ้อกนอกพระธรรมวนิยั และพระสังฆาธกิารโดยเฉพาะ เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส 

และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบำารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปกครองและ

สอดสอ่งใหบ้รรพชติและคฤหสัถท์ีพ่ำานักอยูใ่นวดัปฏบิตัติามพระธรรมวนัิย และเปน็ธรุะในการอบรมศกึษาส่ังสอน

พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้สะดวกตามสมควรในการบำาเพ็ญกุศล กรมการศาสนา และกระทรวง

ศกึษาธกิาร ระบถุงึคามสำาคญัของพระสงัฆาธกิารวา่พระพทุธศาสนา เป็นศาสนาประจำาชาตจิะเจรญิรุง่เรอืงถาวร

สืบไป ก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นสำาคัญ ๓๘๒

๓๘๑ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๗
๓๘๒ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑.

๔๓๓



434 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

  การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์หรือ การปกครองคณะสงฆโ์ดยหลัก คอืการปกครองตาม พระธรรมวนิยั

และใช้กฎหมายหรืออำานาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน คราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุ

ขดัขอ้ง และจำาเปน็ตอ้งพึง่รฐัจงึไดอ้าศยัอำานาจรฐัมาชว่ยจดัการแกป้ญัหา ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช เมือ่ครัง้

พระพทุธศาสนาไดเ้จรญิรุง่เรอืงมากในประเทศอนิเดยีนัน้ คณะสงฆแ์ละทางศาสนาไดด้ำาเนนิมาในลกัษณะเชน่นี ้

โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทย ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวาย

อำานาจรัฐช่วยจัดระบบการปกครองขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์

รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยยกเลิกฉบับแรกน้ันก็เพื่อจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับ

การปกครองของฝ่ายอาณาจักร คร้ันถึงรัชกาลปัจจุบันได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ใช้อยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสองฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่า เป็น

รปูแบบการปกครองคณะสงฆ ์และเปน็หลกัจดัระเบยีบการการปกครองคณะสงฆด์ว้ย และตอ่มากไ็ดก้ำาหนดให้มี

เถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำาสั่งมีมติและออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระ

ธรรมวินัย ๓๘๓ 

 ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเชื่อ ค่า

นยิมตา่งๆ กเ็ปลีย่นแปลงไปเปน็อยา่งตอ่เนือ่ง บทบาทเดน่ๆ หลายอยา่งก็ไดถ้กูเปล่ียนแปลง จนเกดิวกิฤตศรทัธา

ตอ่พทุธศาสนา พระสงัฆาธกิารสว่นใหญก่ำาลงัสบัสนลงัเลใจกบับทบาทของตนเองวา่จะตอ้งทำาอะไร ไมม่จีดุยนืที่

แน่นอนจึงกลายเป็นปัญหาอยู่ในสังคมปัจจุบันประกอบกับมีวัดหลายแห่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุมาก

เกินไป จนลืมพัฒนาด้านจิตใจของบรรพชิต และคฤหัสถ์ มีการก่อสร้างที่ใหญ่โตสวยงาม ใช้งบประมาณจำานวน

มาก ทำาให้เกินความจำาเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนเศรษฐกิจ และการใช้งาน แทนที่จะพัฒนาในส่ิงที่

ขาด และจำาเป็น พระภิกษุสามเณรมีเวลาน้อยลง ที่จะไปศึกษาพระธรรม หรือปฏิบัติวัตรตามสมควร เกิดการ

ทำาลายสภาพแวดล้อมของวัด มุ่งหารายได้เข้าวัดมากเกินไป พระสงฆ์ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการปฏิบัติ

และเผยแผแ่กป่ระชาชน อกีทัง้ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยหีลายๆ ดา้น โดยเฉพาะทางดา้นคอมพวิเตอร ์และ

โลกของการสื่อสารไร้สาร เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันไหลทะลักเข้าสู่องค์กรสงฆ์ อัน

เปน็มลูเหตนุำามาซึง่สิง่อนัไมส่มควร ยัว่ยกุามารมณ ์กอ่ใหเ้กดิกิเลสขึน้ในจิตใจ เปน็อปุสรรคตอ่การศกึษาธรรมของ

เพศบรรพชิต ทำาให้เกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงจำาเป็นที่จะต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ วัด พระสงฆ์ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ได้มีการฟื้นฟูพัฒนา 

กำาหนดแนวทางดำาเนินกิจการพระศาสนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระ

สงฆ์เป็นผู้นำาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และช่วยชี้แนวทางที่ถูกต้อง ๓๘๔ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการต้อง

ทบทวนบทบาทด้านการปกครองเป็นสำาคัญ

๓๘๓ เฉลิมพล โสมอินทร์, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๕-๒๕๕.
๓๘๔ สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือคู่มือวิชาการโครงการคนรักษ์วัด, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๔.

๔๓๔



435การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 สิ่งที่กำาลังเป็นที่สนใจ คือการนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหลักการ

ปกครองทัว่ไปเพราะสงัคมปจัจบุนัมกีารเรยีกรอ้งคณุธรรมและจรยิธรรมกันมากขึน้ สว่นใหญใ่นองคก์รหลกัของ

พระพุทธศาสนาจงึมบีทบาทในการบรหิารจดัการ พระพทุธศาสนากับคนไทยมคีวามผกูพนักนัมานานไมส่ามารถ

แยกออกจากกันได้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำาชาติไทยและเจริญ

 มั่นคงในประเทศไทยย่ิงกว่าท่ีไหนในโลก ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่มาของ

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวถีิชีวติ ทศันคต ิในดา้นความรูส้กึนกึคดิตา่ง ๆ  ของคนไทยจะมหีลกัพระพทุธศาสนามา

เกีย่วขอ้งเซน่หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา จงึมอีทิธพิลตอ่ชวิีตจติใจของคนไทยมากและสามารถนำามาประยกุต์

ใช้ในการปกครองโดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่า ทางสายกลางซึง

 ในทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องทั้งกาย วาจา ใจ สมาธิหรือว่าปัญญาสามารถนำามา

ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการการปกครองได้ ทางออกของหนทางดังกล่าวนั้น สามารถแก้ไขได้โดยนำาหลัก

ทางพระพุทธศาสนามาเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหา ศาสนานั้นเป็นสถาบันเบื้องต้นในการส่งเสริมอุดมการณ์ 

ทางจริยธรรมดำารงรักษาการสืบเนื่องของสังคม ศาสนาจะดำารงอยู่ได้ต้องเป็นหลักให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ มนุษย์

เรานัน้จะดำาเนนิชวีติราบรืน่ปราศจากปญัหาต่าง ๆ  กต็อ้งอาศยัศาสนา เปน็เครือ่งยดึเหนีย่วทางใจฉะนัน้การดำารง

อยูห่รือการเสือ่มศนูยข์องศาสนายอ่มขึน้อยูก่บัหลกัการวา่ ศาสนานัน้สามารถสรา้งศรทัธาเปน็หลกัยดึเหน่ียวทาง

จิตใจมนุษย์ได้เพียงใด ๓๘๕ 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ใน

การบรหิารจดัการคณะสงฆท์ีเ่ปน็ทีพ่ึง่ทางสงัคม องคก์รทีเ่ปน็แบบอยา่งศนูยก์ลางในการแกไ้ขปัญหาสงัคมตา่ง ๆ  

ตามที่กล่าวมา ซึ่งก็คือ พระสังฆาธิการในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษามีความ

ต้องการที่จะทราบว่า พระสังฆาธิการในเขตตำาบลค่ายบกหวานอำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จะมีการประยุกต์

ใชห้ลกัพรหมวิหาร ๔ เพือ่นำาไปใช้ในการบรหิารงานปกครองทัว่ไปมากนอ้ยเพยีงใด โดยไดใ้ช ้พระสงัฆาธกิารเขต

ตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นกรณีศึกษา จำานวน ๑๘๒ วัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และหลักพรหมวิหาร ๔ 

  ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตตำาบล

ค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

  ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสังฆาธิ

การในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 ๑.๓ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

 การบริหาร หมายถึง การทำางานของคณะบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้า

หมายร่วมกันในทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือว่าคนเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำาคัญท่ีสุด การบริหารไม่ว่าจะ

เปน็การบรหิารภาคราชการหรอืองคก์ารเอกชน มทีรพัยากรทีต่อ้งบรหิารคือ คน เงนิ วสัดส่ิุงของ และการจดัการ

๓๘๕ คะนึงนิตย์ จันทร์บุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๒๘), หน้า ๑.
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 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้มีตำาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย ในเขต

ตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ เจ้าคณะตำาบล รองเจ้าคณะตำาบล เจ้าอาวาส รองเจ้า

อาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์หมายถึง งานท่ีเจา้คณะพระสังฆาธกิารจะตอ้งถอืปฏบิตัหิรอืต้องกระทำา 

อนัเปน็หนา้ทีท่างการปกครองคณะสงฆส์งักดัมหานกิายของอำาเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ทัง้ ๖ ดา้น 

คอื การปกครอง การศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห์ การเผยแผ ่การสาธารณปูการและการสาธารณสงเคราะห ์

 พรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลัก ธรรมสำาหรับ

ทุกคน เป็นหลักธรรมประจำาใจที่จะช่วยให้เราดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์

 เมตตา หมายถงึ ความปรารถนาใหผู้อ้ืน่ไดร้บัความสุขเปน็ส่ิงทีท่กุคนปรารถนาความสุขเกดิขึน้ไดท้ัง้

ทางกายและใจ เชน่ ความสขุเกดิจากการมทีรัพย ์ความสขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรพัยเ์พือ่การบรโิภค ความสขุเกดิ

จากการไมเ่ปน็หนี ้และความสขุเกดิจากการทำางานทีป่ราศจากโทษและพระสงัฆาธกิารตอ้งอำานวยความสะดวก

ต่าง ๆ ให้แก่พระสงฆ์,มีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน โดยตั้งทุนสงเคราะห์เพ่ือการศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร 

ให้การดูแลพระสงฆ์ สามเณร อย่างเท่าเทียมกันและระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยความมีเมตตา ให้การอบรม

ดูแลพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดอย่างสมำ่าเสมอ

 กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความ

ไม่สบายกายไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี ๒ 

กลุ่ม ดังนี้ ๑. ทุกข์โดยสภาวะ ๒. ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจที่อยู่นอกตัวเราและ พระสังฆาธิการยังต้อง ส่งเสริมให้

พระสงฆไ์ดศ้กึษาเลา่เรยีนเพือ่ให้เกดิความรู ้หรอืให้ทนุการศกึษาเลา่เรยีนอยา่งเปน็ธรรม และใหโ้อกาสพระสงฆ ์

สามเณร ทุกรูปในการศึกษาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือบังคับ เพื่อปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์

 มทิุตา หมายถงึ ความยนิดเีมือ่เห็นผูอ้ืน่ไดด้ ีคำาวา่ “ด”ี ในทีน่ีห้มายถงึ การมคีวามสุขหรอืมกีารเจรญิ

ก้าวหน้า ความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี จึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ  ขึ้น

ไป เช่น เชิดชูเกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล และส่งเสริมพระสงฆ์ภายในวัด เพื่อให้การอบรมแนะนำาประชาชน 

ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม จรรยามารยาทและเป็นแบบอย่าง หรือตัวอย่างที่ดี โดยไม่มีจิตริษยา ความริษยา 

คือความไม่สบายใจ ความโกรธความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน

 อเุบกขา หมายถึง การรูจ้กัวางเฉย หมายถงึ การวางใจเปน็กลางเพราะพจิารณาเห็นวา่ ใครทำาดยีอ่ม

ไดด้ ีตามกฎแหง่กรรม คอื ใครทำาสิง่ใดไวส้ิง่นัน้ยอ่มตอบสนองคนืบคุคลผูก้ระทำาเมือ่เราเหน็ใครไดร้บัผลกรรมใน

ทางทีเ่ปน็โทษเรากไ็ม่ควรดใีจหรือคดิซำา้เตมิเขาในเรือ่งทีเ่กดิข้ึน เราควรมีความปรารถนาด ีคอื พยายามชว่ยเหลอืผู้

อืน่ให้พ้นจากความทุกขใ์นลกัษณะท่ีถกูตอ้งตามทำานองครองธรรม และพระสังฆาธกิารยงัตอ้ง มสีติปญัญา เหตผุล 

เที่ยงธรรม เยือกเย็นสุขุมรอบคอบยึดมั่นในความยุติธรรม ปฏิบัติตามความเป็นจริง ไม่มีอคติ ต้องมีจิตเป็นกลาง

มั่นคงไม่เอนเองไม่ยินดียินร้าย ด้วยอำานาจผิด ๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไว้ ควรมีอุเบกขา คือ ระมัดระวังใจมิให้ขึ้น

ลงด้วยความยินดียินร้าย เมื่อได้สุข ได้ทุกข์ และ ผู้นำาควรจะปล่อยวาง ไม่ลำาเอียง ไม่มีอคติ นี่คือ พฤติกรรมการ

มีอุเบกขาที่ผู้นำาควรจะมีไว้ประจำาใจ

 ๑.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมมฺสุทโธ (พรสุทธิชัยพงศ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของเจา้อาวาสในจงัหวดันนทบรุ”ี ผลวจิยัพบวา่ ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดันนทบรุ ี
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พบวา่ พระภกิษแุละสามเณร มทัีศนะตอ่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของเจา้อาวาสในจงัหวัดนนทบรุ ีโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะ

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอนเท่ากับ ๓. ๕ ด้านการบำารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน

สมบตัเิทา่กบั ๓.๗ ดา้นการใหค้วามสะดวกในการบำาเพญ็กศุลเทา่กับ ๓.๖๑ และดา้นการบริหารและการปกครอง

เท่ากับ ๓.๕๖ ตามลำาดับ การเปรียบเทียบทัศนะของพระภิกษุและสามเณรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรีจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อประสิทธิภาพ

การบริหารงานของเจ้าอาวาสไม่แตกต่างกันตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษา

เปรียญธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓๘๖

 พระครไูพโรจนส์ารคณุ (สเุทพ งามละมัย) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งทกัษะการบรหิารจดัการวดัของเจา้อาวาส

ในอำาเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี พบว่า เจ้าอาวาสในอำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการ

บริหารจัดการวัดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓. ๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

เจ้าอาวาสในอำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการบริหารจัดการวัด อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ย คือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการ

สอน ทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านความคิด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔, ๔.๑๒, ๓. ๑, ๓. ๕ และ ๓. ๔ ตาม

ลำาดบั การเปรยีบเทยีบทกัษะการบรหิารจดัการวดัของเจา้อาวาสในอำาเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธาน ีจำาแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีทัศนะแตกต่างกันตามพรรษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ท่ีมีอายุและระดับการศึกษานักธรรมต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน จึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓๘๗

 พระวฑิรูยฐ์านเมธ ี(บญุพรอ้ม) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนตอ่การบรหิาร

กจิการคณะสงฆใ์นจงัหวดัหนองบวัลำาภ ูผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเหน็ของประชาชนตอ่การบรหิารกจิการคณะ

สงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำาภู ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด

หนองบัวลำาภูโดยจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกต่าง

กันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำาภูโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ และการศึกษา ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำาภูโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี

นัยสำาคัญที่ระดับ .๐๕ ๓๘๘

๓๘๖ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), “ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

 มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ข.
๓๘๗ พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ งามละมัย), “ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำาเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓), หน้า ก.
๓๘๘ พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพร้อม), “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำาภู”, วิทยานิพนธ์

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ก
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 ๑.๕ สรุปผลการวิจัย

 ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสัง

ฆาธิการในเขตตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎี

เกีย่วกบัการบริหารกจิการคณะสงฆ์ และหลกัพรหมวหิาร ซึง่การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เปน็ภาระหนา้ทีโ่ดยตรง

ของพระสังฆาธิการที่มี ความสำาคัญต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ได้

กล่าวว่า การควบคุมและส่งเสริมการ รักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา บทบาทที่วัดและพระสงฆ์

จะทำาได้ คือ การศึกษาการเผยแผ่และการสงเคราะห์ ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น เป็นการให้บริการด้าน การ

ศกึษาแกพ่ระสงฆ ์คอื การมโีรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์ด้านการศกึษาสงเคราะห ์ดา้นการเผยแผพ่ระพทุธ

ศาสนา ด้านการสาธารณูปการ หมายถึง ๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน ๒. 

กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

การยกวดัร้างเปน็วดัมพีระภกิษอุยูจ่ำาพรรษา และการยกวดัราษฏร์ขึน้เปน็พระอารามหลวง ๓. กิจการของวดัอืน่ๆ 

เช่น การจัดงานวัด ๔. การศาสนสมบัติของวัด ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เช่น การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์

การป้องกันยาเสพติดให้โทษ การช่วยเหลือสถานที่อันเป็น สาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอก 

คูคลอง สร้างฌาปนสถาน การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัย หรือช่วย คน

ชราหรือคนพิการ การสาธารณสงเคราะห์จะต้องจัดเพื่อความเรียบร้อยดีงามและไม่ขัดต่อ พระธรรมวินัยและ

ความสงบสุขของบ้านเมือง เป็นต้น

 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสังฆาธิการในเขต

ตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พระสังฆาธิการไม่หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ 

บริหารจัดการเข้ามาในการช่วยเหลือดูแลงาน ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการให้ความรักเมตตา อำานวยความ

สะดวกในวัดให้แก่ พระสงฆ์ยังไมค่อยทั่วถึง ด้านการศาสนศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษานักธรรม

และบาลียังประสบความสำาเร็จเรื่องทุนไม่มากนัก ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนนักธรรม 

และบาลียังไม่เพียงพอ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการขาดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นในวัด พระสังฆาธิการขาดกองทุนในการสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ สามเณรและ

ผูด้อ้ยโอกาสทางดา้นการศกึษาสงเคราะห ์ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา มกีารเผยแผธ่รรมโดยการจัดกจิกรรม

ตา่งๆ ไม่มากในวนัสำาคญั ทางพระพทุธศาสนา เชน่ วนัวสิาขบชูา วนัมาฆบูชา อาสาฬบชูา ดา้นการสาธารณปูการ 

พระสังฆาธิการไม่แบ่งงานกันรับผิดชอบและวางแผนร่วมกันกับ ฝ่ายบ้านเมืองในการบริหารจัดการในระบบ

สาธารณปูการ ดา้นการสาธารณ สงเคราะห ์พระสงัฆาธกิาร วดักบัชมุชนยงัขาดการวางแผนจดักจิกรรม สาธารณ

สงเคราะห์ร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือเมื่อชุมชนขอความช่วยเหลือ/ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ยังไม่ดีเท่าที่ควร

 ๑.๖ อภิปรายผล

 จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของพระสังฆาธิการในเขต

ตำาบลค่ายบกหวาน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 (๑) ดา้นการปกครองคณะสงฆ ์มกีารปกครองและการบรหิารกจิการคณะสงฆแ์ละการปฏบิตั ิหนา้ที่

ของพระสงัฆาธกิารและผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากเจา้คณะอำาเภอในการดแูลคณะสงฆใ์นแตล่ะวดั ใหป้ฏบิตัติามพระ

ธรรมวนิยั ดว้ยหลกัสาราณยีธรรมและสามคัคธีรรมเปน็ตน้ ตามกฎหมาย กฎมหา เถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 

๔๓๘
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 (๒) ด้านการศาสนศึกษา มีการจัดให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร ทั้ง

แผนกธรรม และแผนกบาลี รวมทั้งส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้เรียนภายนอกสำานัก เรียนด้วย และร่วมทั้ง 

ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาที่เป็นประโยชน์แก่การ ประกาศพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 (๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการให้การศึกษาอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จะอำานวย

ประโยชน์เกือ้กลูแก่เด็กและเยาวชน ตลอดถงึการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนใหไ้ด้รับการศกึษาเลา่เรยีนและการ

สนับสนุน ด้านทุนทรัพย์ปัจจัยและอุปกรณ์เครื่องอำานวยความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน โดยไม่ขัดต่อพระ

ธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นรูปดีของสังคมและประเทศชาติ

 (๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการจัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนาใน วันธัมมัสสวนะ และวัน

สำาคัญของทางวัดท่ัวไป ตลอดถึงการจัดอบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ทั้งแก่พระภิกษุ 

สามเณร และทั้งแก่อุบาสกและอุบาสิกาสาธุชนทั่วไป มีการบรรยายหรือปาฐกถา ธรรม การจัดศาสนพิธีต่างๆ 

เพื่อรักษาพิธีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 (๕) ด้านการสาธารณูปการ มีการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติไว้ในวัด ด้วย การ

รักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถาน ที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงถาวร และ ก่อสร้างเพิ่มเติมให้

เพียงพอ ประหยัดและคุ้มค่าแก่การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และ อุบาสก อุบาสิกา เพื่อเป็นการ

สืบต่อและดำารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและวัฒนาถาวร 

 (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ มีการดำาเนินกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 

แก่ประชาชนในชุมชนและสังคมท้ังในท่ีใกล้และที่ไกล โดยการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณสมบัติหรือสาธารณ

กุศล เช่นการให้ความรู้ในการดำาเนินชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและให้ดำารงชีวิตแบบพอ

เพียง ประหยัดและมัธยัสถ์ ตลอดถึงการมอบอุปกรณ์ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ

๑.๗ ข้อเสนอแนะ 

 ๑.๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑) ดา้นการปกครอง คณะสงฆ์ควรใหค้วามสำาคญัตอ่การกำากบัดแูล ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของวัดให้

เหมาะสม ไม่เคร่งครัดเกินไปหรือหย่อนยานเกินไป

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา/คณะสงฆ์ควรดำาเนินงานอบรมความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์ควร

จะจัดให้มีครูพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้อย่างต่อเนื่องสำาหรับอบรมเด็กเยาวชนจะได้ซึมซับรับ

ธรรมเป็นหลักการใช้ชีวิต

 ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนการเป็นครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธ

ศาสนาในสถานท่ีศึกษาน้ันๆ ทางคณะสงฆ์ควรจัดหาและส่งไปฝึกอบรมเสริมความรู้เพื่อที่จะได้บุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพในการ

  ๔) ดา้นการเผยแผ ่คณะสงฆค์วรสัง่ให้แตล่ะวดัหมัน่ทำากจิวตัรของสงฆใ์หค้รบถว้น เชน่ การสวดมนต์

เพ่ือเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูพ้บเหน็ สง่เสรมิใหม้กีารออกไปเผยแผธ่รรมตามสถานทีต่่างๆ สถานศกึษาหรอืในสถาน

ที่ราชการ สำาหรับการใช้ในชีวิตประจำาวัน

๔๓๙
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 ๕) ดา้นการสาธารณปูการ ผูป้กครองทกุวดั คณะสงฆค์วรมกีารประชมุวางแผนใหม้กีาร เขา้ใจในการ

บริหารจัดการจัดในเรื่องการดูแลและการบำารุงรักษาอาคารเสนาสนะของวัดรวมทั้งการ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้

อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่าอยู่อาศัย

 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ควรมีบทบาทในการส่งเสริม ด้วยการปลูกจิตสานึก ให้

เขา้ถงึชมุชน สรา้งความเขา้ใจอนัดตีอ่กนั การสือ่ธรรมเขา้สูช่มุชน การสง่เสรมิศลีธรรมซึง่ควรจะตัง้เปา้หมายไว้ให้

ชุมชนชนปลอดอบายมุขด้วย

 ๑.๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 ๑) พระสงฆต์อ้งปฏิบตัตินดสีิง่ทีต่อ้งเพิม่คือควรมีการใหร้างวลัเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  เพือ่ใหเ้ปน็แบบตวัอยา่ง

ที่ดีทำาให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้น

 ๒) วัดควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทาง

ธรรมโดยเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้เรียนทางโลกมากขึ้น

 ๓) วัดควรส่งเสริมการเผยแผ่โดยยึดหลักให้ประชาชนญาติโยมพบเห็นทางแห่งความ พ้นทุกข์ ใช้

เมตตาเป็นตัวนำาทางให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชน

 ๔) เจ้าอาวาสควรจัดสถานที่ความเป็นอยู่ให้เห็นสัปปายะมากกว่านี้ ควรมีการสร้างสาธารณูปการที่

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถมาใช้สถานที่ในการทำา ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

สบาย

 ๕) ทางวัดควรส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้สถานที่ในวัดทำากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน

ได้ตลอดพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

 ๑.๗.๓ ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนจากหลักพรหมวิหาร ๔ ไปเป็นหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการ

สำารวจว่าวัดในกลุ่มตัวอย่างจะมีการบริหารจัดการงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล

 ๒) ในการวจิยัครัง้ตอ่ไปควรเปลีย่นกลุ่มตวัอยา่งจากพระสงฆใ์นวดัไปเปน็ประชาชน ชาวบ้านทีอ่าศยั

อยู่ในบริเวณชุมชนรอบๆ วัด

 ๓) ในการวจิยัครัง้ตอ่ไปควรเปรยีบเทยีบระหวา่งวดัหลวงกบัวดัราษฎร์ เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็

เกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์

 ๔) ในการวิจัยครั้งต่อไปเปลี่ยนจากความคิดเห็นไปเป็นสำารวจทัศนคติ เพื่อที่จะได้ รับทราบปัญหา

ทั้งทางด้านบวกและด้านลบไปพร้อมๆ กัน

๔๔๐
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ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนตำาบลไทยสามัคคี อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

A STUDY OF THE APPLICATION OF THE BUDDHIST DOCTRINES RELATED 

TO THE SUFFICENCY ECONOMY THEORY OF THE COMMUNITY 

IN THAISAMAGGI SUB-DISTRICT, NONGHONG DISTRICT, BURIRAM PROVINCE

พระมหาไผ่ นามวงศ์ *

พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร., ดร.พีรพงษ์ มาลา **

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงของชมุชน เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใชห้ลกัพทุธธรรมและแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของ

ชุมชน ตำาบลไทยสามัคคี อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ผลการวิจัยพบว่า

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มี

สูตรสำาเร็จ แม้นว่าจะเป็นกรอบแนวคิดเดียวกัน ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ให้สอดคล้อง

กับเงื่อนไข คือดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญา บริหารจัดการ การใช้ชีวิตโดยใช้หลัก

วิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐานกับสภาวะที่เผชิญอยู่ ให้สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

พอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่โลภมาก มีเหตุผล และไม่ประมาท เป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เขา้ไวด้ว้ยการพ่ึงตนเอง ได้แก่ความเปน็ผูรู้จ้กัพอในการบรโิภคใชส้อยทรพัยากรธรรมชาต ิและการใชช้วีติแบบไม่

ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยการประพฤติตามธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจ

สำาคัญของการใช้ชีวิตแบบวิถีพุทธ

 หลกัพุทธธรรมคอืทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนกิธรรม ๔ คอืหลกัปฏบิตัทิีเ่ปน็ไปเพือ่ใหไ้ด้มา ซึง่ประโยชนใ์น

ปัจจุบัน มีองค์ประกอบอยู่ ๔ ประการคือ ๑) อุฏฐานสัมปทา ๒) อารักขสัมปทา ๓) กัลยาณมิตตตา และ๔) สม

ชีวิตา เป็นหลักแนวคิดพื้นฐานการดำาเนินชีวิตตามทางพระพุทธศาสนา ที่เน้นการพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของ

บุคคลให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักการปฏิบัติทั้ง ๔ ประการนี้ มีการประพฤติแยกย่อยในอยู่อย่างกว้างๆ สำาหรับ

บคุคลนัน้ๆ นำาไปปรับใช้ใหเ้หมาะสม กลา่วคอืองคป์ระกอบของการประพฤตมิอียูห่ลายลกัษณะและมกีารปฏบัิติ

ที่สอดคล้อง เกื้อกูลกันหรือเนื่องกันอยู่

* นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

** อาจารย์ที่ปรึกษา
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 ส่วนการประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ตำาบลไทยสามัคคี ชาวชุมชนมีการประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ คือ รู้ทำางานด้วยความขยัน

รอบคอบและสุจริต, รู้เก็บสำารองและจัดการทรัพย์อย่างเหมาะสมสุจริต, รู้แบ่งปันประโยชน์คบเพื่อนและกลุ่ม

บุคคลหรือเครือข่ายที่ดี, รู้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลทุกด้านเลี้ยงชีพอย่างถูกต้องพอประมาณ จากการปรับใช้ก่อให้เกิด 

ความพอเพยีง คอืไมเ่รง่การผลติและการบรโิภคจนเกนิไป ความมเีหตผุล คือประกอบอาชพีดว้ยความระมดัระวงั

รอบคอบ ไมโ่ลภมาก การมภีมูคุ้ิมกนัในตัวทีด่ ีคอืมกีารสำารองเงนิไวใ้ชใ้นกรณฉุีกเฉนิ การสำารองเมลด็พนัธไ์วป้ลูก

ในปีต่อๆ ไป การประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว ทำาให้ชาวชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม คือมีความ

กินดี อยู่ดี และมีความสุขในปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔

ABSTRACT

 The objective of the thesis “A Study of the Application of the Buddhist Doctrines 

Related to the Sufficency Economy Theory of the Community in Thaisamaggi Sub-District, 

Nonghong District, Buriram Province” is 1) to study concept of Sufficiency Economy Theory, 

2) to study of Buddhist principle relating to the concept of Sufficiency Economy Theory and 

3) to study of applying the Buddhist principle and concept of Sufficiency Economy Theory 

in the community of Tambon Thaisamaggi, Amphoe Nonghong, Buriram province.

 The result of research is as follows ;

 The Concept of Sufficiency Economy Theory can apply for various level, dimension 

and form. It cannot fix for any work. Although many works are the same framework but we 

can suitable consider for some case. It should conform to condition, meaning endured living, 

effort, being mindfulness and intelligence. It can manage one’s life by following knowledge and 

moral which this is the basic for situation-facing. It can support oneself and essential remains 

for fitness, enough to live, enough to eat, enough to consume, not much greed, reasonable 

and carelessness. It can cultivate moral and virtuous and be relating to sufficient, meaning 

moderation for spending natural resource and live with economization. This method can reduce 

and give up all vice. It should follow the way of Dhamma which the key word for Buddhist 

living.

 Here, the Buddhist principle is Four Ditthadhammikattha-samvattanika-dhamma or the 

virtues conductive to benefit in the present consist of 1) Utthanasampada, 2) Arakkhasampada, 

3) Kalyanamittata and 4) Samajivita. Those virtues are the basic concept for living according 

to Buddhist principle. Those can cultivate permanently for individual life. Those can divide 

broadly for any person and applying suitable situation. The composition of practice can be 

๔๔๓
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various ways and can mix and support each other.

 For applying the Four Ditthadhammikattha-samvattanika-dhamma and concept of 

Sufficiency Economy Theory of the community of Tambon Thaisamaggi finds that the people 

in this community can apply relating to the life condition. They know how to work industrious 

and trustfully. They know how to save and manage their money reasonable. They know how 

to distribute their benefit, make friends and create network. They know how to be balanced 

live. They know how to live moderately from adopting their life and cultivate moderation. They 

don’t stimulate production and consumption more than usual. They compose of reason by 

being livelihood with carelessness and not much greed. They make good immunity for them 

by saving money for emergency case. They reserve seeds for next year. For the said activities, 

the people of Thaisamaggi community can be self-supporting, good being, good living and 

happiness.

Keywords: Sufficiency Economy, Four Ditthadhammikattha-samvattanika-dhamma

๑. บทนำา
 พทุธธรรม คอืคำาสอนทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรู้และนำามาเผยแผส่ัง่สอนบคุคลทัว่ไป พุทธธรรมในพระพทุธ

ศาสนามีเป็นจำานวนมาก ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานในการดำาเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเรื่องสูงสุดที่เป็นจุดหมาย

ของพทุธศาสนาคอืนพิพาน พทุธธรรมแสดงลักษณะความเปน็จรงิทีเ่ปน็สายกลาง ไมส่ดุโตง่ในทางความคดิหรอื

สุดโต่งในทางปฏิบัติตน เห็นความสำาคัญทางด้านจิตใจ และทางด้านร่างกายซึ่งสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ แสดง

ข้อปฏิบัติสายกลางหรือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือหลักปฏิบัติตามสภาพชีวิตของแต่ละบุคคล ๓๘๙

 สงัคมในปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันารดุหน้าไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ สง่ผลใหบ้คุคลในสงัคมตอ้ง

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  รวมทัง้กอ่ใหเ้กิดปญัหาสำาคญั ไดแ้ก ่การเอารดัเอาเปรยีบ

ผู้อื่น การเห็นแก่ตัว การเบียดเบียนกัน การทำาร้ายกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น หากปล่อยไว้ให้เนิ่นนานออก

ไปกจ็ะยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ย ๆ  จงึจำาเปน็ตอ้งสรา้งสงัคมใหเ้ขม้แขง็ดว้ยการพฒันาคนใหม้คีณุภาพ เปีย่ม

ดว้ยคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก และนำาไปสูก่ารแกป้ญัหาและการปอ้งกนัปญัหา

ในอนาคต ๓๙๐ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการนำาเสนอทางออกให้กับสังคม

ปัจจุบัน ที่จะช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามวิถีของชาวตะวันออกและวิถีพุทธซึ่งยึดแก่นสาระของความเป็นจริง

เป็นหลัก แนวพระราชดำาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีฐานมาจากพุทธธรรม

ในพระพุทธศาสนา ที่สอนในเรื่องการพึ่งตน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน กล่าวคือเศรษฐกิจ

พอเพยีงสอนเรือ่งการพึง่ตนเอง เปน็ขอ้ปฏบิตัสิำาคญัทีท่ำาใหเ้กดิผล คอืความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ทำาใหม้ทีรพัยส์นิ

๓๘๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๖.
๓๙๐ พระวิทยา ญาณสาโร (คุ้มราษฎร์), “ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑.
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เงนิทองพึง่ตนเองได ้เรยีกวา่ประพฤตธิรรมทีเ่ปน็ไปเพือ่ประโยชนป์จัจบุนั เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ มจีติใจพอ

เพยีง มวีริยิะความเพยีรพอเพยีง มปีญัญาพอเพยีง มวีฒันธรรมพอเพยีง มสีิง่แวดลอ้มทีพ่อเพยีง และมคีวามเอือ้

อาทรต่อกันพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจที่บูรณาการ เป็นเศรษฐกิจแท้ที่ต้องเป็นไปเพื่อครอบครัว

อบอุน่ ชมุชนเข้มแขง็ และสิง่แวดลอ้มยัง่ยนื แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ได้รบัการสานตอ่และรณรงคกั์นอยา่งกวา้ง

ขวาง ในฐานะทีเ่ปน็หลกัธรรมจากพระพทุธศาสนาและสมัพนัธกั์บหลกัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีค่วรศึกษาและ

ทำาความเข้าใจเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ 

 ณ ปัจจบุนัมหีลายพืน้ทีใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย ซึง่ชมุชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ตำาบลไทยสามัคคี อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบ่งเขตการ

ปกครอง เป็น ๑๕ หมู่บ้าน ๑,๘๐๙ หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกส่วนใหญ่

ปลกูพชืเชงิเดีย่ว เกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ มกีระบวนการจดัการความรูท้ีด่ ีมกีารนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ช้ใน

ชวีติประจำาวนั และในกจิกรรมทางการเกษตรไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ชมุชนตำาบลไทยสามคัคีส่วนใหญน่ัน้ยดึอาชีพ

ปลกูหอมแดง ซึง่เปน็หอมคณุภาพด ีปลอดสารเคม ีใชปุ้ย๋ธรรมชาต ิมช่ืีอเสียงเปน็ทีย่อมรบัในระดบัประเทศ หนึง่

ปมีผีลผลติออกสูต่ลาด สองครัง้ คอืชว่งทีห่นึง่ระหวา่งเดอืนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์ และชว่งทีส่องประมาณปลาย

เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี เกษตรกรมีความสามัคคี มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกหอมแดง ทำาให้มีอำานาจใน

การกำาหนดราคาผลผลิตของกลุ่มตนเอง ชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม

 จากความเปน็มาและความสำาคญัขา้งตน้ ผู้วจิยัจงึตอ้งการศึกษาแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน

ตำาบลไทยสามัคคี อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีหลักธรรมอะไรบ้างท่ีช่วยเกื้อกูลทำาให้ชาวบ้านมีความ

เขม้แขง็อยูด่กิีนด ีทัง้ในระดบัครวัเรอืนกระทัง่ในระดับชมุชน อนัจะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาและการพึง่ตนเอง

อย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 ๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำาบลไทย

สามัคคี อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการดำาเนินงานวิจัย ดังนี้

 ๓.๑ ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

 ๓.๒ ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา

สือ่สิง่พิมพ ์หนงัสอื วารสาร บทความ ข้อมลูทางอนิเตอรเ์นต็ และงานวจัิยหรอืตำาราทางวชิาการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับงานวิจัย 

 ๓.๓ ศกึษาการประยกุตใ์ช้หลกัพทุธธรรมและแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชน ตำาบลไทยสามคัค ี

อำาเภอหนองหงส ์จงัหวดับรุรีมัย์ โดยการสมัภาษณด์ว้ยวธิกีารสนทนากลุม่ยอ่ย ซึง่มเีนือ้หาอยูด่ว้ยกนั ๒ สว่นคอื

๔๔๕
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   ๓.๓.๑ หลักคำาสอนเกี่ยวกับทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ในพระพุทธศาสนา 

   ๓.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ

 ๓.๔ วิเคราะห์และสังเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง เขียนสรุปการวิจัยบรรยายเชิงพรรณนา

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

ทีจ่ะใหพ้สกนกิรชาวไทยไดเ้ขา้ถงึทางสายกลางของชวีติตามทางพระพทุธศาสนาและเพือ่คงไวซ้ึง่ทฤษฎขีองการ

พัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเกิดได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสำาเร็จ แม้นว่า

จะเปน็กรอบแนวคดิเดยีวกนั แตต่อ้งพจิารณาตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณใีหส้อดคล้องกบัเงือ่นไข และการ

ใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐานกับสภาวะที่เผชิญอยู่คือให้ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนำาทาง 

อย่าใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำาทาง อย่าทำาตามกระแส ดำาเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา จะพัฒนาอะไรต้องดูจาก

ศักยภาพแต่ละเรื่องว่าอยู่ท่ีไหน เรามีขีดความสามารถควบคุมได้หรือไม่ และยึดเส้นทางสายกลาง ความพอดี 

สมดลุ และทำาอะไรใหม้ภีมูคิุม้กนัตลอดเวลา ตอ้งรูจ้กับรหิารความเสีย่งใหท้นักบัสถานการณต์า่งๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว 

 องคป์ระกอบของเศรษฐกจิพอเพยีง ประการทีห่นึง่ ในเบือ้งตน้ตอ้งรูจ้กัพึง่ตนเอง โดยมุง่เนน้การผลติ

พชืผลหรือผลผลติ ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการบรโิภคในครวัเรอืนเปน็อันดบัแรก ประการทีส่อง การรวมกลุม่ของ

ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้าน เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุม

กิจกรรมต่างๆ ประการท่ีสาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ

สมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำาเร็จ

 ๒. ความสำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายสำาคัญพื้นฐาน คือขจัดความทุกข์ยากและอำานวย

ความสุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งยากจน

และต้องการความช่วยเหลือ มุ่งหมายที่จะให้ลดกระบวนการเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมสุดโด่ง โดยให้ลดระดับลง

เพยีงพอแกค่วามจำาเป็นและความเหมาะสมกบัการรกัษาและการดำารงชวีติทีเ่รยีบงา่ยและพึง่พาตนเองได้ ส่งเสรมิ

การพัฒนาเมืองและชนบท การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงมากขึ้น

และลดความแออัดของเมือง ในขณะเดียวกันก็สร้างความเข้มแข็งให้ชนบทโดยส่งเสริมภาคการเกษตร ยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพ

เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ

เกษตรกรพร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยม คุณธรรมและศีลธรรม โดยมีคุณธรรมเป็นสำานึกกำากับจริยธรรมการประพฤติ 

ทำาตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสำานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม 

 ๓. แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือการนำาคำาสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ

ประสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมดัง

กล่าวคือหลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา อยู่ในระดับโลกิยธรรมคือธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้านทั่วไป 

ได้แก่ความเป็นผู้รู้จักพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยการประพฤติตามธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการใช้ชีวิต

แบบวิถีพุทธ

๔๔๖
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 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ คือหลักปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน มีองค์

ประกอบของการปฏิบัติอยู่ ๔ ประการคือ ๑) อุฏฐานสัมปทา ๒) อารักขสัมปทา ๓) กัลยาณมิตตตา ๔) สมชีวิ

ตา เปน็หลกัแนวคดิพืน้ฐานการดำาเนนิชวีติตามทางพระพุทธศาสนาทีเ่นน้การพฒันาฐานะความเปน็อยูข่องบคุคล

ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักการปฏิบัติทั้ง ๔ ประการนี้ มีการประพฤติแยกย่อยในอยู่อย่างกว้างๆ สำาหรับบุคคล

นั้นๆ นำาไปปรับใช้ให้เหมาะสม กล่าวคือ

 การถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่ ไมว่า่จะประกอบกจิการงานใดๆ ตอ้งมคีวามขยนั มปีญัญาทีถ่กูตอ้งเปน็

เครื่องพิจารณาในการทำางาน นั้นๆ และการทำางานบุคคลจะต้องไม่อ้างเหตุต่างๆ ในความเกียจคร้าน เช่นหนาว

นัก ร้อนนัก แล้วไม่ทำางาน เป็นต้น

 การถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ รักษาทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตอย่างรอบครอบ ไม่ข้องเกี่ยวกับ

อบายมุข ๖ ประพฤติไปในทางที่ผิดศีล ประกอบกรรมที่ดีงาม และไม่ประมาท มีความเตรียมพร้อม ระวัง ทำาสิ่ง

ที่ควรทำา แก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง 

 การถงึพรอ้มดว้ยมติร มติรทีด่จีะชว่ยเกือ้กลูในหลายๆ ดา้น การคบเพือ่นเปน็สิง่สำาคญั มผีลตอ่ความ

เจริญก้าวหน้าและความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก เพื่อนหรือมิตรใจดีที่ควรคบมี ๔ จำาพวก (๑) มิตรมีอุปการะ (๒) 

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (๓) มิตรแนะนำาประโยชน์ (๔) มิตรมีความรักใคร่ 

 การเป็นอยู่ที่พอดี มีความเป็นอยู่พอเหมาะพอดี เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำาลังทรัพย์ที่หามาได้ การ

ดำารงชีวิตอย่างพอเพียง ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความจำาเป็นและประโยชน์สูงสุด ไม่มากเกินไปใน

ลักษณะฟุ่มเฟือย และไม่น้อยเกินไปในลักษณะตระหน่ีถี่เหนียว ให้อยู่ที่กลางๆ ชีวิตก็จะสุขสบายตามอัตภาพ

ความพอดีของแต่ละบุคคล

 หลักปฏิบัติที่เนื่องอยู่ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ คืออุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณ

มิตตตา และสมชีวิตา แต่ละหลักธรรมมีองค์ประกอบของการประพฤติอยู่หลายลักษณะและมีการปฏิบัติที่

สอดคล้องเกื้อกูลกันหรือเนื่องกันอยู่ โดยการบริหารทรัพย์สินบุคคลนั้นพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วนตาม

หลักโภควิภาค คือ ๑ ส่วน ใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบำารุงเลี้ยง และทำาประโยชน์ ๒ ส่วนใช้เป็นทุนประกอบ

การอีก ๑ ส่วนเก็บไว้ใช้ในคราวจำาเป็น นอกจากเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบำารุงเลี้ยงแล้ว ควรนำามาใช้ประโยชน์ต่อ

ผู้อื่น ซึ่งประกอบด้วยการประพฤติปฏิบัติ คือใช้สงเคราะห์ญาติ ใช้ต้อนรับแขก คนที่ไปมาหาสู่ เป็นเรื่องของการ

ปฏสินัถาร ทำาบญุหรอืสกัการะอทุศิผูล้ว่งลบั เปน็การแสดงความกตญัญรููค้ณุ บำารงุสมณพราหมณ ์คอืพระสงฆผ์ู้

ประพฤตดิ ีปฏบิตัชิอบ ผูฝ้กึฝนพฒันาตนเอง ไมป่ระมาทมวัเมา ผู้ทีจ่ะดำารงธรรมไวใ้หแ้กสั่งคม ทำาหนา้ทีพ่ลเมอืง

โดยใช้ทรัพย์บำารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น

 ๔. ความสำาคัญของทิฏฐธัมมิกัตถะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ครอบครัว รวมทั้ง

ส่งผลดีไปถึงชุมชนและสังคมโดยรวมด้วย กล่าวคือทำาให้บุคคลสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจได้อย่างม่ันคง, 

ทำาให้เป็นบุคคลที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นทางสร้างเสริมสัมพันธไมตรี ความสามัคคี, ทำาให้

มีโอกาสได้บำาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม, เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการทำางานและ

การดำารงชีวิต และสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ชาติทางอ้อม ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศรำ่ารวย และ

ช่วยลดปัญหาสังคมได้เมื่อทุกคนพอเพียง พึ่งตนเองได้ ก็สามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วย 

 ๕. การประยกุตใ์ชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนกิธรรม ๔ กบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชนตำาบล

ไทยสามัคคี พบว่า ชาวชุมชนมีการประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ คือ 
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 หลกัอฏุฐานสมัปทา คอืรูท้ำางานดว้ยความขยนัรอบคอบและสุจรติ พบวา่ การประกอบอาชีพนัน้ตอ้ง

ทำาเพือ่เลีย้งชพีตนเองและครอบครวัใหไ้ดโ้ดยมคีวามขยนัในการทำางานตามหนา้ที ่หรอืตามอาชพีของตน โดยไม่

เกียจคร้าน การกระทำากิจการอะไรลงไป ต้องเป็นผลดีและเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ การทำาการเกษตร ทำาไร่ ทำานา 

คอือาชพีหลกั อาชพีเสรมิคอืปลกูผกัไว้บรโิภคภายในครวัเรอืน เหลอืจากบรโิภคกน็ำาไปขาย และในการประกอบ

อาชีพการงาน ต้องมีความอุตสาหะ บากบั่น ในการทำางานอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติกิจกรรมของตนเองอย่างสมำ่า

เสมอ มีความพยายามอดทนในสิ่งท่ีทำาให้บรรลุความสำาเร็จ วางแผนการทำางานให้รัดกุม ทำางานต่อเนื่องให้ได้

อย่างน้อยวันละ ๖ – ๘ ชั่วโมงต่อวัน หยุดบ้างเมื่อถึงคราวจำาเป็น

 หลักอารักขสัมปทา คือรู้เก็บสำารองและจัดการทรัพย์อย่างเหมาะสมสุจริต พบว่า การทำานาต้อง

เกบ็ขา้วไวส้ว่นหนึง่เพือ่เปน็เมลด็พนัธป์ลกูในปตีอ่ไป ถ้าขายขา้วกข็ายเพือ่ให้ไดเ้งนิมาใชจ้า่ยตามความจำาเปน็ใน

ครอบครัว การเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ต้องโดยการออม และไม่ประมาทในการใช้เงิน จัดสรรปันส่วนไว้

ใช้หลายทาง คือส่วนที่ ๑ ใช้เลี้ยงครอบครัว ส่วนที่ ๒ นำาไปลงทุน ส่วนที่ ๓ ใช้จ่ายกิจกรรมทางสังคม ส่วนที่ ๔ 

ออมไว้เมื่อคราวจำาเป็น เช่นเมื่อคราวเจ็บป่วยจะได้มีเงินไว้รักษาพยาบาล เป็นต้น

 หลักกัลยาณมิตตตา คือรู้แบ่งปันประโยชน์คบเพื่อนและกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายที่ดี พบว่า การ

เลือกคบบุคคลที่ควรคบ คือมิตรที่มีความรู้ความสามารถ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน การ

มีเพื่อนที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้บุคคลหาทรัพย์ รักษาทรัพย์ และใช้จ่ายทรัพย์อย่างสมเหตุสมผล เพราะเพื่อนที่

ดีจะสนับสนุนกันแต่ในทางที่เจริญ เพื่อนที่ดี มีความรู้ มีประสบการณ์ ปฏิบัติตัวดีมีศีลใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

ถงึพรอ้มดว้ยศรทัธาในพุทธศาสนา เปน็ผูท้ีส่ามารถจะแนะนำาสิง่ดีๆ  และชว่ยเหลอืเราไดห้ากถึงคราวจำาเปน็ การ

คบคนดมีคีวามรูแ้ละมคีณุธรรมยอ่มสามารถชกันำาเราใหด้ำาเนนิไปในทางทีด่ ีเลอืกเอาแบบอยา่งทีด่มีาปรบัใชใ้น

การดำาเนนิชวีติ ทำาใหไ้ด้แตป่ระโยชนไ์มม่โีทษในการดำาเนนิชีวติ และในการประกอบอาชีพ มกีารช่วยเหลือซึง่กนั

และกัน เช่น ถึงเวลาเก็บผลผลิตก็จะมีการร่วมแรงช่วยกันเก็บผลผลิต

 หลักสมชีวิตา คือรู้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลทุกด้านเลี้ยงชีพอย่างถูกต้องพอประมาณ พบว่าใช้จ่ายประจำา

วันไม่ให้เกินรายรับ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ให้เป็นหนี้ ทำาบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน ให้มีความพอเพียงในตัวเอง ไม่

ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไป รู้จักใช้จ่าย รู้จักประหยัดมีน้อยใช้น้อยไม่เกินตัว ก็จะไม่เดือดร้อน การประกอบอาชีพ เช่น 

ปลูกหอมเป็นรายได้เสริม เรามีน้อยก็ทำาน้อย ค่อยบำารุงรักษาให้เจริญงอกงามไม่ทำาเกินกำาลังทรัพย์คือลงทุนแต่

พอดี ไม่โลภมาก ค่อยเป็นค่อยไป จะได้มีเหลือพอกิน

 จากการปรับใช้ก่อให้เกิดความพอเพียง คือไม่เร่งการผลิตและการบริโภคจนเกินไป ความมีเหตุผล 

คอืประกอบอาชพีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ไมโ่ลภมาก การมภีมิูคุม้กนัในตวัทีด่ ีคอืมกีารสำารองเงนิไวใ้ชใ้น

กรณีฉุกเฉิน การสำารองเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกในปีต่อๆ ไป การประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว ทำาให้ชาวชุมชนสามารถ

พึ่งตนเองได้มีความกินดี อยู่ดี และมีความสุขในปัจจุบัน

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ขอ้เสนอแนะในประเดน็ปญัหาทีเ่กีย่วข้องกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัพทุธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพียงของชุมชน มีอยู่หลายส่วนที่ควรส่งเสริม ผู้วิจัยได้ให้ประเด็นข้อเสนอแนะแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันนำา

ไปปฏิบัติปรับใช้ตามบริบทของแต่ละฝ่าย เพื่อบูรณาการร่วมกัน ดังนี้
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 ๑) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 การสร้างความกินดีอยู่ อยู่ดี มีสุขในปัจจุบันของประชาชนในชุมชน ไม่ใช่เพียงการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกจิเพือ่ยกระดบัรายไดแ้ตเ่พยีงอยา่งเดยีว แตม่อีงคป์ระกอบสำาคญัรว่มดว้ยอกีหลายหลายมิต ิซึง่ความเปน็

อยู่ของชาวชุมชน ตำาบลไทยสามัคคี ที่มีความพอเพียง พอประมาณได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันผลิต

หอมแดงที่มีความเข้มแข็ง คือแข่งกันผลิตอย่างมีกติกาที่ชัดเจน เป็นที่ตกลงและยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม 

แต่ความสามารถทางการตลาดของกลุ่มยังไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งทางกลุ่มยังไม่สามารถกำาหนดราคาขายได้ด้วยตัว

เอง เนื่องจากปัญหาหนี้สินของสมาชิกกลุ่มบางคน การประชาสัมพันธ์ติดต่อกับผู้รับซื้อผลผลิตยังไม่กว้างขวาง 

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนส่งเสริมมากกว่าน้ี โดยจัดกิจกรรมอบรมกลุ่มด้านการทำาตลาด นอกจากด้านการ

ตลาดแล้วยังพบประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกับการผลิตโดยตรงคือปัจจัยด้านการเกษตร เกษตรกรต้องการแหล่งนำ้า

ชลประทาน เพราะแหล่งนำา้ธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ และนำา้ทีห่าไดคื้อเกษตรกรตอ้งขุดเจาะบาดาลแตน่ำา้มคีณุภาพ

เป็นด่างใช้ทำาการเกษตรไม่ได้ในทันที เกษตรกรต้องมีบ่อไว้เพื่อพักนำ้าบาดาลเสียก่อนประมาณ ๒ วันเพื่อให้นำ้า

ตกตะกอนเสียก่อน แล้วจึงนำามาใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ที่ต้องให้ความ

สำาคัญและช่วยเหลือสนับสนุน

 ๒) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 การวจิยัครัง้นีค้อืศกึษาการประยกุตใ์ชห้ลกัพทุธธรรมกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชน ตำาบล

ไทยสามัคคี อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ายังมีหลายกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่ม

เกษตรปลอดสาร เป็นต้น ซ่ึงสามารถท่ีจะทำาการศึกษาเพิ่มเติมได้ และจากผลการวิจัยที่สรุปมายังมีประเด็นที่

สามารถศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้อีก จึงขอเสนอหัวข้อในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 (๑) ควรทำาวิจัย ศึกษาบทบาทผู้นำากับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพุทธในระดับชุมชน

 (๒) ควรทำาวิจัย ศึกษาหลักการตลาดกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพุทธในระดับชุมชน

๔๔๙
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ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกของสถาบันครอบครัว

ในจังหวัดสงขลา

An Analytical Study of Buddhaddhamma for Family Member 

Development in Songkhla Province, Thailand.

โชติมณีรัตน์ จำาปาทอง (ธมฺมโชติยา) *

บทคัดย่อ

 ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกของสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา มี

วตัถุประสงค์ ๓ คอื ๑) เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาของสถาบนัครอบครวัในจงัหวดัสงขลา ๒) เพือ่ศกึษาหลกัพทุธธรรม

เรื่องไตรสิกขาเพื่อนำามาแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา ๓) เพื่อวิเคราะห์หลักไตรสิกขา

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา

 ผลจากการวิจัยพบว่า

 ๑. ครอบครวัเปน็สถาบนัพืน้ฐานเปน็หนว่ยทีเ่ล็กทีส่ดุแตส่ำาคญัทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุในสังคม ทำาหนา้ท่ี

หลอ่หลอมความเปน็มนษุย ์และพฒันาบคุคลในครอบครวัทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ ลกัษณะครอบครวัทีด่ตีาม

หลกัพระพทุธศาสนาไดแ้ก ่ครอบครวัท่ีสมาชกิทกุคนมคีณุลกัษณะทางธรรมและสามารถปฏิบตัหินา้ทีข่องตนได้

อยา่งถกูตอ้ง กลา่วคอืตระหนกัรูถ้งึหนา้ท่ีสำาคญัของครอบครวั นำาหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมมาใชใ้นชวีติประจำา

วนั หากบคุคลไมรู่บ้ทบาทและหน้าที่ของตน โอกาสแหง่ความขดัแยง้ภายในครอบครวันำามาซึง่ปัญหาครอบครัว

ยอ่มมมีาก โดยเฉพาะปญัหาพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคข์องสมาชกิในสถาบนัครอบครวั ดงัตัวอยา่งใน ๕ อำาเภอใน

จังหวัดสงขลา คือ ๑) อำาเภอเทพา ๒) อำาเภอนาทวี ๓) อำาเภอระโนด ๔) อำาเภอสะทิ้งพระ ๕) อำาเภอเมือง และ

ข้อมูลจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลากรมกิจเด็กและเยาวชนการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ปัญหาครอบครัวดังกล่าว ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในครอบครัว 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ เช่น การติดยาเสพติด การติดการพนัน 

การมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีพฤติกรรมทางเพศ ที่เสี่ยง เป็นต้น 

 ๒. พระพทุธศาสนามองการศกึษาเปน็พืน้ฐานของการพฒันาชวีติมนษุย ์ดงันัน้ จงึมหีลกัธรรมคำาสอน

ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไว้มากมาย ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและส่ังสอนมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตนตั้งม่ันอยู่ในความ

ดี ประพฤติดี ปฏิบัติชอบและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ 

เป็นการดำาเนินไปตามความเป็นจริง เพื่อให้สามารถดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสร้างความสงบ

สุข พฤติกรรมของมนุษย์มีทั้งในด้านดีและด้านชั่วอย่างครบครัน หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงมีความ

สำาคญัตอ่การนำามาใชป้ฏบิตัใิหเ้ปน็ประโยชนใ์นการดำาเนนิชวีติจรงิ ดว้ยการพึง่ตนเองในการแกไ้ขปญัหาชวีติ จงึ

จำาเปน็ตอ้งศกึษากนัอยา่งเขา้ใจสามารถวิเคราะหเ์หตกุารณใ์นชวีติ เศรษฐกจิ สงัคมและปรากฏการณต์า่งๆ รอบ

ตัวได้ทุกวันแล้วสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

* นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
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 ๓. วิเคราะห์หลักไตรสิกขาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา

 ๑) ปัญหาเรื่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 ฐานกาย : แต่งกายยั่วยวน มั่วสุมในสถานบริการ ทำาลายทรัพย์สินทางราชการ ชอบเที่ยวห้างสรรพ

สนิคา้ ใชจ้า่ยฟุม่เฟอืย เป็นตน้ แก้ไขและพฒันาดว้ยอธศิลีสกิขา การฝกึฝนพฒันาดา้นพฤตกิรรม สิง่แวดลอ้มทาง

วัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ

 ฐานสงัคม : (๑) ปัญหาเดก็และเยาวชน (๒) ปญัหาทางสงัคมอืน่ๆ (๓) ปญัหาความรนุแรงในครอบครวั 

เป็นต้น แก้ไขและพัฒนาด้วยอธิศีลสิกขา การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การฝึกความประพฤติสุจริต 

ทางกาย วาจา และอาชีวะ

 ๒) ปัญหาที่ทำาให้เกิดสุขภาพจิต

 ฐานจิต : ขาดคุณธรรม ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ขาดสัมมาคารวะ รู้สึกขาดความรัก ไม่เห็นคุณค่าตัวเอง 

จิตอ่อนแอ ไม่อดทน ไม่ตั้งมั่นต่อความดี มีสมาธิในการทำางานตำ่า เป็นต้น แก้ไขและพัฒนาด้วยอธิจิตสิกขา การ

พัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่างๆ คือ (๑) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ (๒) พัฒนาสมรรถภาพ

และประสิทธิภาพของจิตใจ

 ๓) ปัญหาที่เกิดจากการขาดปัญญา

 ฐานปญัญา : การกดขีท่างชาตพินัธุ ์การใชภ้าษาทีมี่ความรนุแรง รวมถงึการนำาเสนอภาพในเรือ่งเพศ

ทีไ่มเ่หมาะสม ซึง่ทำาใหเ้กดิการปลกูฝงัพฤตกิรรม คา่นยิม และวธิคิีดทีไ่มเ่หมาะสมกบัชว่งวยัของเดก็และเยาวชน

แกไ้ขและพัฒนาดว้ยอธปิญัญาสกิขา เปน็เรือ่งของการฝกึหรอืพฒันาในดา้นการรูค้วามจรงิ ใหไ้ดร้บัการอบรมสัง่

สอนในทางที่ถูกที่ควร ในเรื่องความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ การรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย

ไตร่ตรอง รู้จักแก้ปัญหา รู้จักดำาเนินการต่าง ๆ มีเหตุมีผล รู้จักคิดการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือ รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต

คำาสำาคัญ : หลักพุทธธรรม, สถาบันครอบครัว

Abstract

 The study entitled “An Analytical Study of Buddhist Principle for Developing Family 

Institution Members in Songkhla Province aimed (1) to study problem of family institution in 

Songkhla, 2) to investigate the Buddhadhamma on Tisikkha to solve the family institution’s 

problems and develop family institution in Songkhla province, and to analyze Trisikkha principle 

for solving problem and developing family institution. Findings were as follows:

 1) The family is the basic institution and the smallest unit, but most important and 

oldest in a society nurturing humanity and developing family members both physical and mind. 

A characteristic of a good family, according to Buddhism, is that everyone in a family possess-

es dhamma attributes and is able rightly to follow the Buddhist teaching, realizing important 

duty of the family by applying moral and ethical principles in daily life. If one does not know 

one’s own role and duty, problem, and conflict in the family are likely to happen, especially 
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unwanted behavioral problem of members in the family institutions as examples found in 

5 districts in Songkhla province; Tepa, Nartawee, Ranod, Satingpra, and Muang, including information

from Children Shelter, Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and 

Human Security.

 Family problems found were unwanted behavior of family members, economic and 

social problem and these problems lead to unwanted behavior among children such as drug 

addiction, gambling, risk behavior, especially sexual behavior etc..

 2) Buddhism views an education as the base for human’s life development. Therefore,

Buddhism has several teaching principles related to humans for solving the problem and 

teaching them to behave well and as the guideline for daily practice appropriately depending 

on person and situation in accordance with reality in order to lead one’s life in society happily 

and peacefully. Since human behavior consists of both positive and negative sides, the principle

of Trisikkha (Threefold Training), Sila, Samadhi, ann Panna is essential for daily application by 

depending on oneself in solving the problem. It is important to study, comprehend and is able 

to analyze incidents in life, economy, social and phenomena around to live in a right way.

 3) With regard to the analysis of Trisikkha principle for solving the problem and 

developing the family institution, results were as follows:

 (i) Unwanted behavior

 Physical base : Improper dress and indulgence in entertainment spot, damaging official

properties, loitering in the supermarket, lavishly spending etc. Solution and improvement : 

Adhisilasikkha, training and developing behavior, material surroundings such as four requisites, 

instruments, devices including technology and all things in nature.

 Social base : (i) Children and youth problem, (ii) other social problems, (iii) family 

violence in a family etc.. Solution and improvement : Adhisilasikkha, physical and verbal de-

velopment, right behavior training in body, speech, and livelihood.

 (ii) Problem causing mental health

 Mental base : Lacking of moral virtue, violating other’s right, harsh, deficiency of love, 

self-insignificance feeling, mental weakness, impatience, unstable for goodness, low concentration

in working etc.. Solution and development : Adhicittasikkha, different mental attribute 

development (i) development of moral virtues which are mental qualities, (iii) mental capacity 

development. 

 (iii) Problem from lacking wisdom

 Wisdom base: Racial oppression, the use of violent language including presenting 

image about gender inappropriately leading to behavior, value and thinking method that is 

improper for the age of children and youths. Solution and improvement: Adhipannasikkha, the 

๔๕๓
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training or developing method for realizing the truth in an appropriate and right way pertaining 

to the matter of belief, knowledge, understanding, way of thinking, consideration, investigation, 

problem-solving, managing things with reason, thinking creatively, especially, the realization of 

things as they are, that is the knowledge of world and life as they are.

Keywords: Buddhaddhamma, Family Institute

๑. บทนำา
 ปัจจุบันแนวโน้มครอบครัวแตกแยกจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าห่วงใย อดีตครอบครัวไทยสุขสมบูรณ์ 

อบอุ่น อยู่กันจนแก่เฒ่า มีสวัสดิภาพ แต่ปัจจุบันคู่สมรสมีทัศนคติว่า การหย่าร้างเป็นเรื่องปกติ เมื่อกล่าวถึง

ครอบครวั สิง่ทีค่วรจะละเสยีมไิดท้ีต่อ้งพจิารณาถงึการมบีทบาทของบคุคลใดในสภาพตา่งๆ เพราะเปน็กระบวน

การทางสงัคม เดก็ทีเ่กดิมาจะตอ้งไดร้บัการอบรมขดัเกลาใหเ้ปน็สมาชกิทีดี่ของครอบครวั และมคีวามสมัพนัธก์บั

คนอืน่ไดอ้ยา่งราบรืน่ จากปัญหาตา่งๆ ซ่ึงมสีาเหตทุีต่า่งกนัไปทำาใหเ้กดิปญัหาครอบครัว ยอ่มนำาผลเสยีมาสูส่งัคม

มากมาย ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันขั้นต้นที่ปลูกฝังบุคลิกภาพให้แก่บุคคลในสังคม ถ้าสถาบัน

ครอบครัวสามารถอบรมสมาชิก ให้รู้จักระเบียบของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ก็จะทำาให้สังคมมี

ระเบียบไม่เกิดปัญหา ในทางตรงกันข้ามถ้าครอบครัวมีปัญหา ก็ย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ ผลเสียที่

อาจเกิดจากปัญหาครอบครัวก็คือ ทำาให้สมาชิกในครอบครัวเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ๓๙๒ 

 ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าว เป็นผลให้ครอบครัวขาดความสมดุล และนำาไปสู่การเผชิญปัญหา

ที่สลับซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้นได้แก่ ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาผู้สูงอายุขาดการ

ดูแล ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นปัญหายาเสพติดและอื่นๆ จาก

ปัญหาและความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับสังคมอันจะนำามาซ่ึงปัญหาสังคม จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้

อย่างเปน็ระบบตอ่ไปเพราะเช่ือมัน่วา่ พระพุทธศาสนาในฐานะเปน็เครือ่งมอืพัฒนาชีวติมทีรรศนะวา่ความอยูร่อด

ของมนษุยน์ัน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการเปลีย่นแปลงและแกไ้ขทีต่วัมนษุยเ์อง โดยเนน้ทีก่ารพฒันาศกัยภาพ

ของมนษุยจ์ากภายในจติใจใหเ้จริญงอกงามดว้ยคณุธรรมและสตปัิญญา เกดิเปน็รากฐานอำานาจทีม่ัน่คงอยูภ่ายใน 

สามารถที่จะรู้จักตนเอง จัดการกับตนเองและส่ิงแวดล้อมที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลักพุทธ

ธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์มีความหลากหลาย สำาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย

จึงสนใจเฉพาะหลักพุทธธรรมเรื่องไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคคลในครอบครัว

ตระหนักถึงหน้าที่ของตน เพื่อจะได้รับรู้และนำาไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

สามารถพฒันาตนเองเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองเยาวชน เพือ่ใหเ้กดิความสงบสขุแก่ทกุคนทกุวยัในสถาบนัครอบครวั

ประเทศชาติสืบไป

๓๙๒ พระครูสังฆรักษ์ ธีรพงษ์ ธีรเมธี (ทัดแก้ว) “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาครอบครัวของประชาชนเขตตำาบลแข้ อำาเภออุทุมพรพิสัย 

 จังหวัดศรีสะเกษ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา ๒๕๕๗, หน้า ๓o๖-๓o๗.

๔๕๔
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา

 ๒. เพือ่ศกึษาหลกัพทุธธรรมเรือ่งไตรสกิขาเพือ่นำามาแก้ปญัหาและพฒันาสถาบนัครอบครวัในจงัหวดั

สงขลา

 ๓. เพื่อวิเคราะห์หลักไตรสิกขาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมเอกสารข้อมูล (Docu-

mentary Research) ทัง้เอกสารปฐมภมู ิ(Primary Sources) คอื พระไตรปฎิก และเอกสารทตุยิภมู ิ(Secondary 

Sources) ทีเ่ปน็ผลงานวจิยัของทา่นผูรู้แ้ละเอกสารทางวชิาการของนกัวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนา อนัเปน็

ที่ยอมรับของนักวิชาการทั่วไป ผู้ทำาการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสำาคัญที่ใช้ประกอบการวิจัยครั้งนี้ 

จากแหลง่ตา่งๆ เชน่ ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้องสมุด ทิพย

สถานธรรม ภกิษณุอีาราม จงัหวดัสงขลา บา้นพกัเด็กและครอบครวักรมกจิการเดก็และเยาวชนกระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น โดยแยกประเภทข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีดำาเนิน

การวิจัยไว้ดังนี้ คือ

 ๑) ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) คอื การรวบรวมขอ้มลูเอกสารทางการศกึษา คน้ควา้ จากเอกสาร

ตำาราที่เกี่ยวข้อง จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ ตำารา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหา ตามแนวของการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเชิงเอกสาร โดยมุ่งเน้นจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก

 ๒) ขอ้มลูทตุยิภูม ิ(Secondary Sources) คือ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิย งานเขยีนของนกัวชิาการ

ทางพระพุทธศาสนา และนักวิชาการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาตนเอง และสถาบันครอบครัวทั้งที่เป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมจากงานดังกล่าวอันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา แล้วนำา

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ มาตรวจสอบความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเชื่อ

ถือของข้อมูลแล้วจากน้ันจะนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลความหมาย และนำาเสนอในรูปแบบพรรณวิเคราะห์ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

๔. ผลการวิจัย
 ๑. สภาพปัญหาครอบครัวในจังหวัดสงขลา

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาครอบครัว พบว่า ครอบครัวเป็นหน่วยที่สำาคัญที่สุดของสังคม 

ประกอบไปดว้ยบดิามารดาเปน็บคุคลสำาคญัในการอบรมเลีย้งดูบตุร การอบรมเล้ียงดเูปน็กระบวนการในปลกูฝัง

กลอ่มเกลา และสง่เสรมิให้เยาวชนมลีกัษณะ นสิยับคุลกิภาพตลอดจนมพีฤตกิรรมทีป่รารถนา โดยผา่นขบวนการ

อบรมเลีย้งดจูากครอบครัว ซ่ึงบดิามารดาเป็นผูม้บีทบาทหลกัในการดแูลบตุรตัง้แต่แรกเกดิ รปูแบบในการอบรม

เลีย้งดขูองบดิามารดา ทีจ่ะสง่ผลใหลู้กเตบิโตขึน้เปน็ผู้ใหญท่ีเ่ปน็พลเมอืงดขีองชาต ิมบีคุลิกภาพลักษณะนสัิยและ

พฤติกรรมที่เหมาะสม รูปแบบที่บิดามารดาสามารถนำาไปผสมผสานปรับใช้ให้เหมาะกับบุตรของตนได้

๔๕๕
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 ปญัหาดา้นพฤตกิรรมของสมาชกิในครอบครวั ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ สังคม ส่งผลใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมที่

ไม่เหมาะสมได้ เช่น การติดยาเสพติด การติดการพนัน การมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีพฤติกรรม

ทางเพศท่ีเสีย่ง ไมว่่าจะเปน็การมพีฤตกิรรมทางเพศก่อนวยัอันควร และมพีฤตกิรรมทางเพศทีไ่มป่ลอดภยั สาเหตุ

ของปัญหาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเป็นปัจจัยสำาคัญ บิดามารดาหย่าร้าง เด็กขาดความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยง

ดูแบบอิสระปล่อยตามสบาย ทำาให้ขาดที่พึ่ง หรือการชี้แนะให้คำาปรึกษา ทำาให้ขาดการควบคุมตนเอง ปัญหา

พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไม่ได้เกิดแต่เฉพาะกับเด็กเท่านั้น แต่อาจเกิดกับพ่อแม่ก็ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้

จะส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวและสร้างความสั่นคลอนให้กับความเป็นครอบครัวได้ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ปัญหาครอบครัวในด้านบทบาท ภายหลังจากแต่งงานคู่สมรสทั้ง ๒ จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาท

ของตนเองจากเดิมไปสู่บทบาทของสามีภรรยา ซึ่งต่างก็มีบทบาทเฉพาะของตนเอง โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายใน

บทบาทของคู่สมรสจนกลายเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว

 ๒) ปัญหาครอบครัวในด้านความประพฤติ หากสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่

ยอมปรับเปลี่ยนประพฤติของตนเอง และยังยึดติดอยู่กับรูปแบบการดำาเนินชีวิตก่อนแต่งงาน โอกาสแห่งความ

ขัดแย้งภายในครอบครัวที่จะนำามาสู่ปัญหาครอบครัวย่อมมีมาก เช่น (๑) ปัญหาเด็กและเยาวชน คือ บุตรรับ

การสงเคราะห์ ปัญหาพฤติกรรมและผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดู ปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ (๒) ปัญหา

ทางสังคมอื่นๆ คือ ปัญหาที่พักอาศัยชั่วคราว ตั้งครรภ์นอกสมรส/สามีไม่รับผิดชอบ ปัญหาชีวิตครอบครัว (๓) 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ เมาสุรา ความหึงหวง และยาเสพติด เป็นต้น 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ได้แก่ ปัญหาระหว่างสามีภรรยา ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พี่

กับน้อง พ่อกับลูกหรือแม่กับลูก ปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ 

ความไมเ่ขา้ใจกนั ปญัหาในครอบครวัอาจแสดงอาการออกไดห้ลากหลายรปูแบบ เช่น บางคนมคีวามเครยีด ปวด

หัว ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า เบื่อหน่ายท้อแท้ชีวิต จนอาจคิดอยากตาย อาจมีการขัดแย้ง 

ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ ปัญหาอาจลุกลามใหญ่โตหรือเรื้อรัง จนอาจทำาให้สมาชิกครอบครัวเกิดอาการทาง

จิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคซึมเศร้า โรคติดสารเสพติด โรคบุคลิกภาพแปรปรวน ปัญหาด้านพฤติกรรม

ของสมาชิกในครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น การติดยา

เสพติด การติดการพนัน การมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง ปัญหาด้าน

พฤตกิรรม สาเหตขุองพฤตกิรรมสมาชกิในครอบครวัทีไ่มพึ่งประสงค ์มรีากฐานมาจากสาเหตท่ีุสำาคญั ซึง่พอสรุป

ได้ ๒ ประเด็น คือ 

 ๑. สาเหตุทางครอบครัว ๑) ในครอบครัวมีตัวอย่างที่ไม่ดี ทำาให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาการกระทำาผิด 

และเป็นปัญหาสังคมตามมา ๒) ชั้นทางสังคมของครอบครัวและถิ่นที่อยู่ของครอบครัว เป็นเครื่องกำาหนดอัตรา 

การกระทำาผิดของเด็กและเยาวชน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนอยู่ในถิ่นที่พาลเกเร เป็นต้น ๓) ครอบครัวเป็นสิ่งที่

กำาหนดเกยีรตภิมูขิองเดก็ เดก็จะคอ่ยๆ เรยีนรูว้า่บคุคลทีน่า่เลือ่มใสศรทัธานัน้เปน็คนเชน่ไร ถา้เด็กเกิดไปนยิมชม

ชอบคนทีช่อบละเมดิกฎหมายและ มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิดว้ย โอกาสจะประพฤตไิมดี่กง่็ายเขา้ ๔) ความสัมพนัธ์

ภายในครอบครัวไม่ราบรื่น ไม่เป็นสุข ไม่น่าอยู่ เยาวชนก็จะออกไปหาสิ่งชดเชยทดแทนนอกบ้าน ซึ่งถ้าเด็กไป

ถูกเพื่อนเสเพลชักจูง โน้มน้าวให้กระทำาผิดเด็กก็จะกลายเป็นเด็กเกเรไป ๕) ครอบครัวที่เพิกเฉยหรือไม่สามารถ

อบรมสัง่สอนใหเ้ดก็เคารพตอ่กฎหมายหรอืปกปอ้งเดก็มากเกนิ ทำาใหเ้ดก็ทำาอะไรตามใจตนเองและไมคุ่น้เคยกบั
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กฎเกณฑ์ของสังคม ทำาให้เด็กกลายสภาพเป็นเด็กที่ก้าวร้าวหรือเด็กเกเร เป็นปัญหาสังคมในที่สุด 

 ๒. สาเหตุมาจากสังคม มีดังนี้ ๑) พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ศาสนา ภาษา ความเชื่อ 

และแผนการดำารงชีวิต หากวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่สามีภรรยามีมาเหมือนกัน ก็ย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งที่

น้อยลง แต่หากสามี และภรรยามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกันมาก ก็ย่อมนำามาซึ่งความขัดแย้งที่มีโอกาสเกิด

มากขึ้น ๒) ปัญหาครอบครัวในด้านการประกอบอาชีพ หากสามีภรรยาไม่มีอาชีพทำามาหากินแล้ว ก็ย่อมไม่มี

ทรัพย์สินเงินทองที่จะมาใช้จ่ายจุนเจือแก่สมาชิกในครอบครัว ทำาให้เกิดความยากจน ความอดอยากซึ่งจะนำามา

สู่ความขัดแย้งกันในครอบครัว ๓) ปัญหาครอบครัวเพราะครอบครัวเดิมของคู่สมรส ๔) ปัญหาครอบครัวในด้าน

เศรษฐกิจ มีดังนี้ (๑) ประกอบด้วยภาวะเศรษฐกิจของชุมชน เช่น สภาวะข้าวยากหมากแพงขึ้น การกระจายราย

ได้หรือการเก็บภาษีอากร ไม่เป็นธรรมแก่สังคม อำานาจการซื้อของเงินตราน้อยลงย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีรายได้

ประจำา และมีปัญหาการว่างงาน ทำาให้มีชีวิตไปวันๆ หนึ่งโดยไม่มีอนาคต และทำาให้หลงผิด เช่น จับกลุ่มมั่วสุม

ในอบายมุข เช่น ดื่มสุราและเล่นการพนัน ก่อความวุ่นวาย ทำาให้กลายเป็นปัญหาสังคมตามมา (๒) การกระทำา

ผดิทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหาสงัคมนัน้ บางครัง้กเ็กดิข้ึนจากภาวะเศรษฐกจิของผูก้ระทำาผดิ เชน่ ความยากจนเปน็สาเหตุ

ที่บีบบังคับให้เยาวชนจำาเป็นต้องกระทำาผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๕) ปัญหาครอบครัวในด้านความคาดหวัง

ของครอบครัว และสังคม ความคาดหวังของครอบครัว และสังคมอันมีหลายปัจจัยรวมกัน อาทิเช่น ความรำ่ารวย 

การศึกษา ความเป็นคนดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ย่อมเกิดความคาดหวังของสมาชิกในครอบครัว และจากบุคคลรอบ

ขา้งในสงัคม ซึง่มคีวามเก่ียวเนือ่งเชือ่มโยงกนั หากสมาชกิในครอบครวัสามารถตอบสนองตอ่ความคาดหวงัเหลา่

นัน้ได ้กย็อ่มนำาความสขุมาใหแ้กค่นในครอบครวั และเปน็ทีน่บัหนา้ถือตาของคนในสังคม แตห่ากตรงขา้มกนั คอื 

ครอบครัวมีความยากจน ไร้การศึกษา ไร้สมาชิกที่เป็นคนดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความผิดหวังของสมาชิกใน

ครอบครัว และความคาดหวังของสังคมเช่นเดียวกัน ซึ่งจะนำาไปสู่ความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวตามมา

ปัญหาด้านจิตใจ สาเหตุของปัญหาด้านจิตใจ 

 สาเหตุของปัญหาด้านจิตใจมีดังต่อไปนี้ ๑. ต้องการทางด้านร่างกาย ๒. ต้องการความปลอดภัย ๓. 

ต้องการความรัก ๔. ต้องการมีชื่อเสียง เช่น อยากให้เป็นที่รู้จักของสังคม ๕. ต้องการประสบความสำาเร็จ

 ปัญหาด้านปัญญา ปัญญาเป็นตัวนำาทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร 

อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำาหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว ปลดปล่อยจิตใจ ให้

ทางออกแก่จิตใจ ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้ ๒ ทาง คือ ๑. ปัญหาชีวิตเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาครอบครัว

ในด้านวัฒนธรรม ปัญหาครอบครัวในด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาครอบครัวเพราะครอบครัวเดิมของคู่สมรส 

ปญัหาครอบครวัในดา้นความคาดหวงัของครอบครวัและสังคม ซึง่ก็มผีลกระทบตอ่ชีวติเรา ทีก่ลา่วมาเปน็ตัวอยา่ง

ปญัหาชวีติทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอก ๒. ปญัหาชวีติเกดิจากปจัจยัภายใน ปจัจยัภายในคอืตวัเราเอง สิง่ทีท่ำาใหต้วั

เราเองเกิดปัญหา คือ กิเลส ซึ่งมีกิเลสตัวใหญ่หรือตัวสำาคัญ ๓ ตัว กิเลสตัวแรก โลภะ กิเลสตัวที่สอง โทสะ ตัวที่

สาม โมหะ 

 สรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำาคัญต่อปัจเจกบุคคล และเป็นตัวแทนของ

สังคมทั้งหมดท่ีให้การเก้ือหนุนต่อกันของมวลสมาชิก เพื่อให้ครอบครัวดำารงต่อไปได้ สมาชิกพึงจะปฏิบัติต่อ

กันตามบทบาทหน้าอย่างราบรื่น ในทางตรงกันข้ามครอบครัวอาจกลายเป็นหน่วยของความขัดแย้ง ระหว่างคู่

สมรส บิดามารดา หรือลูกหลาน ความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในปัจจุบันได้เกิดขึ้นมาช้านาน สมาชิกที่มา

จากครอบครวัท่ีมปีญัหาอาจจะสร้างปญัหาแก่สงัคม ความรนุแรงเป็นการกระทำาหรอืพฤตกิรรมทีก่อ่ใหเ้กิดความ
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เสยีหายตอ่สมาชกิในครอบครวัโดยความจงใจ เปน็ปรากฏการณ์ทีส่ง่ผลไปทางลบตอ่พฒันาการของรา่งกาย และ

จิตใจของบุคคลต่อการรับรู้ความเป็นมนุษย์ และต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

๕. อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักไตรสิกขากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัว พบว่า ปัญหา

พฤตกิรรมทีไ่มพึ่งประสงคแ์ยกตามพฒันาการทัง้ ๔ ดา้นและหลักไตรสิกขาเพือ่แกไ้ขและพฒันาสถาบนัครอบครวั 

แยกตาม หลักการพัฒนามนุษย์ มี ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑) ฐานกาย : แต่งกายยั่วยวน มั่วสุมในสถานบริการ ทำาลายทรัพย์สินทางราชการ ชอบเที่ยวห้าง

สรรพสินค้า ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กินอาหารฟาสฟฺูด กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เป็นโทษ เป็นต้น

 อธิสีลสิกขา : การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 

 ๒) ฐานสงัคม : (๑) ปญัหาเดก็และเยาวชน คอื บตุรรบัการสงเคราะห ์ปญัหาพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์

และผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดู ปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ ใช้เวลาว่างในการเรียนพิเศษมากเกินไป (๒) 

ปญัหาทางสงัคมอืน่ๆ คอื ปญัหาทีพ่กัอาศยัชัว่คราว ตัง้ครรภน์อกสมรส/สามไีมร่บัผดิชอบ ปญัหาชวีติครอบครวั 

(๓) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ เมาสุรา ความหึงหวง และยาเสพติด เป็นต้น 

 อธิสีลสิกขา : การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การฝึกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา 

และอาชีวะ (หมายรวมเอาองค์มรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ)ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่ง

แวดล้อมอย่างถูกต้องสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ รวมทั้งสัตว์อื่น

 ๓) ฐานจิต : ขาดคุณธรรม ละเมิดสิทธิผู้อื่น ขาดสัมมาคารวะ รู้สึกขาดความรัก ไม่เห็นคุณค่าตัวเอง 

จติออ่นแอ ไมอ่ดทน ทกุขง์า่ย ทอ้งา่ย ไมอ่ดทน ไมสู่ง้านหนัก ไมต่ัง้มัน่ตอ่ความด ีมสีมาธใินการทำางานตำา่ เคยชิน

กับการได้ความสุขเมื่อเสพ เป็นทุกข์ง่าย 

 อธิจิตตสิกขา : การพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่างๆ คือ ๑. พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพ

ของจิตใจ ๒.พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ทำาให้จิตใจมีความเข้มแข็ง 

หนกัแนน่ มัน่คง แกล้วกลา้สามารถทำากจิหนา้ทีไ่ดผ้ลด ี๓. พฒันาความสขุและภาวะทีเ่กือ้หนนุสขุภาพของจติใจ 

คณุสมบัติทีค่วรเสริมสรา้งขึน้ใหม้อียูป่ระจำาในจติใจ เพือ่ความมสีขุภาพจติทีด่มีคีวามรา่เรงิ สดชืน่ เบกิบานใจ ไม่

หดหู่หรือห่อเหี่ยว

 ๔) ฐานปัญญา : การกดขี่ทางชาติพันธุ์ การใช้ภาษาที่มีความรุนแรง รวมถึงการนำาเสนอภาพในเรื่อง

เพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดการปลูกฝังพฤติกรรม ค่านิยม และวิธีคิดที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและ

เยาวชน ขณะท่ีสื่อออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงปัจจุบันมีส่ือวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนที่มีเน้ือหา

เหมาะสมกบัชว่งวัย ตกเปน็ทาสวตัถนุยิม ตดิเกม ตดิหา้ง ตกเปน็เหยือ่ของเทคโนโลย ีไมมี่วินยัในการใช้เทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

 อธิปัญญาสิกขา: ปัญญาเป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง ให้ได้รับการอบรมสั่ง

สอนในทางที่ถูกที่ควร ในเรื่องความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ การรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย

ไตร่ตรอง รู้จักแก้ปัญหา รู้จักดำาเนินการต่าง ๆ มีเหตุมีผล รู้จักคิดการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือ รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต 

๔๕๘
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 ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักการพัฒนามนุษย์เพื่อ

จะบรรลจุดุหมายแหง่ชวิีตทีด่งีามเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ ์และสมาชกิในสถาบนัครอบครวัควรใหค้วามสำาคญัทัง้แก่

ปัจจัยภายในและภายนอกปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใคร่ครวญในธรรมโดยแยบคายลึกซึ้ง

อย่างผู้มีปัญญา คือ รู้จักคิด คิดเป็น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารย์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดีใช้หลัก

พุทธธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา บุคคลจะต้องทำาหน้าที่ตามสถานภาพที่เป็น

อยู่โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างบกพร่อง ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมเพราะการ

ทำาหน้าที่เป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามธรรม การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ และที่สำาคัญทุก

คนควรให้ความสำาคัญแก่เด็กในฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง ในการรองรับไว้ซึ่งอารยธรรมของมนุษย์สืบ

จากผู้ใหญ่

๖. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกของสถาบันครอบครัวในจังหวัดสงขลา 

ตามหลักไตรสิกขา พบว่า เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิจัย การแก้ปัญหาและพัฒนาสถาบัน

ครอบครวัตามหลกัไตรสกิขา ดงันัน้ ปญัหาสงัคมไทยมีสาเหตมุาจากสภาพแวดลอ้มการเปลีย่นแปลงของกระแส

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งต่างมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางด้านเศรษฐกิจ ทำาให้คนยึดติดวัตถุนิยมมากขึ้น เกิดเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสมาชิกใน

ครอบครัว ย่อหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนเกิดความหลงผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเดิม 

และขาดระเบียบวินัย นำามาซึ่งปัญหาครอบครัว ส่งผลให้ชีวิตและค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทยได้จางหายไป ส่ง

ผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น การติดยาเสพติด การติดการพนัน การมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสร้าง

ความสงบสุข หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าน้อมนำามาประพฤติปฏิบัติสามารถแก้ปัญญาและพัฒนา

มนุษย์ได้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านศีล (สังคม) ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านปัญญาเพราะพฤติกรรมของมนุษย์มีทั้งใน

ด้านดีและด้านชั่วอย่างครบครัน จึงมีความสำาคัญต่อการนำามาใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตจริง

เป็นอย่างยิ่ง

 ๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาการต่าง ๆ ต้องได้รับจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บทบาท

ของสถาบันทางสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว คือ ๑.บทบาทครอบครัว : บิดามารดา 

๒. บทบาทของสถาบันการศึกษา ๓. บทบาทชุมชน โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ทั้งที่บ้าน การจัดทำาหลักสูตร การเรียนรู้ร่วมกัน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร่วมกันและการร่วมกันปรับปรุงองค์กร

ต่างๆ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ตามที่

กล่าวมาแล้ว สังคมไทย ครอบครัวไทยก็จะสงบสุขสันติภาพตลอดกาลการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและ

เข้มแข็งมั่นคง เลี้ยงดูอบรมบุตรธิดาให้มีความเจริญสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ เป็นอนาคตที่สำาคัญของชาติ

ต่อไป

 ๒) ครอบครวั ชมุชน และสงัคม ตา่งกม็บีทบาทหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ ตอ้งตระหนกัถงึบทบาทหนา้ที่

ความรบัผดิชอบ กลา้เผชิญหนา้กบัปญัหาการเปลีย่นแปลงของสภาพสังคม ไมห่ลงใหลรบัวฒันธรรมตะวนัตกการ
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เผยแพร่บริโภคนิยม ย่อมส่งผลถึงสถาบันครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันครอบครัวที่มีปัญหาย่อมส่งผล

ถึงชุมชนและสังคม เช่น สมาชิกในสถาบันครอบครัวมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

 ๓) การจะแกไ้ขปัญหาแบบยัง่ยนื จะต้องสรา้งทีส่ขุภาพจติทีด่ใีหแ้กบ่คุคลในครอบครวั ประชาชนจึง

ต้องมีส่วนร่วมดำาเนินการกับทุกสถาบันองค์กรทุกระดับ ซึ่งครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด ถ้าสถาบัน

ครอบครวัไดร้บัการเสรมิสรา้งความมัน่คงเขม้แขง็ และเกดิการรวมตวักนัขึน้ยอ่มส่งผลกระทบถงึสังคมใหมี้ความ

มั่นคงเข้มแข็ง และเป็นเกราะป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระดับสังคมได้

 ๒ ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาครั้งต่อไป

 ในปจัจุบนัพบวา่มกีารวิจยัจำานวนนอ้ยมาก ท่ีจะศึกษาวจิยัเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของสมาชกิแตล่ะคนท่ีมตีอ่ครอบครวั จงึจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใหม้กีารวจิยัเพือ่รวบรวมข้อมลูในหลายแงท่ัง้พฤตกิรรม

และทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อครอบครัวเพื่อนำาเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้องวางแผนและกำาหนดโครงการต่างๆ ที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตส่วนหนึ่งด้วย

 ดงันัน้ จากการศกึษาวจิยัเรือ่งนี ้ยงัมเีร่ืองทีเ่กีย่วขอ้งทีค่วรศกึษาวจิยัอยู่อีกมาก จงึไดเ้สนอแนะหวัขอ้

ของการทำาวิจัยครั้งต่อไปไว้ ดังนี้ อาทิเช่น

 ๑. การศึกษาวิเคราะห์หลักไตรสิกขาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาจากเอกสาร 

โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเอง ซึ่งอาจทำาให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป จึงควร

มีการศึกษาแบบเชิงปริมาณ เพื่อให้ผลการวิจัยชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 ๒. ควรศกึษาการนำาหลกัไตรสกิขาไปใชใ้นชวิีตประจำาวันของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่๑-๓ โรงเรยีน

หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา

 ๓. ควรศกึษาการนำาหลกัไตรสกิขาไปใชใ้นชวีติประจำาวัน ของครแูละผูบ้รหิารในสถานศึกษา โรงเรยีน

หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา

 ๔. ควรมีการศึกษาขยายผลการนำาหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตประจำาวันของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 

โดยการออกแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอในการนำาหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ไปใช้ในชีวิต

ประจำาวัน

 ๕. การศึกษาวิจัยบทบาทหน้าท่ีสถาบันครอบครัวที่มีต่อเด็กและเยาวชน อำาเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 ๖. การศึกษาวิจัยหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย

 ดังที่ได้เสนอแนะไว้นี้ อาจเป็นประโยชน์ให้ผู้ศึกษาได้เข้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนยิ่ง

ขึ้นและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและ

ต่อโลกได้มากยิ่งขึ้น 
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ศึกษาทัศนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่ออัพยากตปัญหา

A Study of Buddha’s View toward Appayakatapanha 
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาทัศนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่ออัพยากตปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ 

คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดของลัทธิศาสนาต่างๆในพุทธกาลที่มีต่ออัพยากตปัญหา ๒) เพื่อศึกษาการตอบปัญหา

ของพระพทุธเจ้าทีป่รากฏในคมัภรีต์า่งๆ ๓) เพือ่ศกึษาพทุธทศันะทีท่รงมตีอ่อพัยากตปญัหา และเหตผุลทีไ่มท่รง

พยากรณ์ปัญหาทางอภิปรัชญานั้น

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห์(Critical Study Research) โดยศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากทางเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีลำาดับขั้นตอนดังนี้ ๑) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐม

ภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ๒) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภู

มิอื่นๆ เช่น อรรถกถา ฎีกา และตำาราวิชาการทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทั้ง

สองข้างต้นต่างๆนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วนำาเสนอในรูปการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) 

ประกอบทัศนะแนวความคิดเห็นของผู้วิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า อัพยากตปัญหาในยุคต้นพุทธกาลน้ัน เป็นแนวคิดปัญหาที่สมณพราหมณ์ในยุค

นั้นถกเถียงกัน เพื่อแสวงหาความเป็นจริงเกี่ยวกับ โลก จักรวาล วิญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต แต่

เปน็การคน้หาความจรงิทีอ่ยูน่อกเหนอืปรากฏการณธ์รรมชาต ิทีถ่อืเปน็ลกัษณะของอภปิรชัญาวา่ดว้ยการพสิจูน์

ความเป็นจริงหรือไม่จริง ความมีอยู่ หรือไม่มีอยู่ของโลก ของคนและของวิญญาณ ซึ่งอยู่ในความสนใจของชาว

อนิเดยีสว่นใหญใ่นสมยันัน้ โดยสมณะพราหมณเ์หลา่นัน้พยายามตัง้คำาถามเปน็ปญัหาทีไ่ดผู้กขึน้หรือจดัเปน็กลุ่ม

ปญัหา เพือ่นำาไปถามบรรดาเจา้ลทัธใินสมยันัน้ และอพัยากตปญัหากอ็ยูใ่นปญัหาเหลา่นีด้ว้ย ซึง่แตล่ะสำานกักใ็ห้

คำาตอบทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามทศันะของตนและตา่งยนืยนัวา่ แนวคดิของตนเทา่นัน้ถกูตอ้ง บรรยากาศในสมยั

นัน้จงึเต็มไปดว้ยการถกเถยีงกนัดว้ยแนวคิดทางปรชัญา ในขณะที่พระพทุธเจา้เองกท็รงไดร้ับการทูลถามปัญหา

ทางอภิปรัชญานี้ด้วยเช่นกัน แต่ไม่ทรงพยากรณ์ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง 

 การตอบปญัหาของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงถอืหลกัการตอบ ๔ อยา่งตามลกัษณะของปญัหา

และท่าทีของผู้ถามด้วย กล่าวคือ ๑. ทรงตอบด้วยปฏิปุจฉาพยากรณ์ ๒. ทรงตอบด้วย วิภัชชพยากรณ์ ๓. ทรง

ตอบดว้ยเอกงัคพยากรณ ์๔. ทรงตอบดว้ยฐปนยีพยากรณ ์ซึง่ปญัหาประเภทนีเ้รยีกว่า อพัยากตปญัหา คือปญัหา

ที่ไม่ทรงตอบ เป็นปัญหาที่ไม่กระทำาให้แจ้ง คือ เป็นธรรมที่ไม่ทรงแสดงว่าเป็นกุศลธรรม หรือ อกุศลธรรม

*คณะพุทธศาสตร์ (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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การศกึษาพุทธทศันะทีท่รงมตีอ่อพัยากตปัญหาและเหตผุลทีไ่มท่รงพยากรณปั์ญหาทางอภปิรชัญานัน้พอจะสรปุ

สาเหตทุีพ่ระพทุธองคไ์มท่รงพยากรณอ์พัยากตปญัหาไดว้า่นา่จะเปน็เพราะเหตดุงัตอ่ไปนี ้คอื เพราะเปน็ปญัหาที ่

๑. เป็นธรรมประณีตลุ่มลึก ๒. เป็นการเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ ทั้งหลายเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นอัตตาตัวตน ๓. บุคคล

สิ้นอวิชชา สิ้นทิฏฐิแล้วย่อมหยั่งรู้ได้เอง ๔. เพราะไม่ทำาให้เกิดธรรมทัสสนะ ๕. คำาถามเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด ๖. 

ทรงตอบธรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อความรู้ยิ่ง(ตรัสรู้)เพื่อบรรลุพระนิพพาน 

 พระพทุธองคท์รงเลอืกบคุคลทีจ่ะตอบปญัหากบัผูท้ีม่าทลูถาม ทีท่รงเหน็แลว้วา่จะเกิดประโยชนก์บั

ผูฟ้งันัน้ ทรงตอบธรรมเฉพาะทีเ่ปน็ประโยชน ์เพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่การตรสัรู ้เพือ่บรรลพุระนพิพาน 

ดงันัน้สาเหตทุีไ่มท่รงพยากรณอ์พัยากตปญัหา เพราะวา่เปน็ปัญหาทีลุ่ม่ลกึตอบไปแลว้คนไมเ่ขา้ใจกย็ิง่จะงมงาย 

และไมเ่ปน็ประโยชน ์ไมเ่ปน็เบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์ไม่เป็นไปเพือ่ความหนา่ย ไมเ่ปน็ไปเพือ่ความคลายกำาหนดั

(ราคะกเิลส) ไมเ่ปน็ไปเพือ่ความดบั เพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้และเพือ่นพิพาน และทรงกล่าว

ข้อธรรมอีกว่า งานเฉพาะหน้าของมนุษย์แต่ละคน ควรทำาโดยเร่งด่วนคือการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ มิใช่การ

ค้นหาความจริงด้านอภิปรัชญา เมื่อบุคคลกระทำาทุกข์ให้ถึงที่สุดแล้วความสงสัยในปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปเอง

คำาสำาคัญ : ทัศนะ, อัพยากตปัญหา

Abstract

 The thesis title on of Buddha’s view toward Appayakatapanha; the objectives were 

as following 1) To study the concept of several doctrines in Buddha’s time toward Appayakata 

Panha. 2)To study the answer of the Lord Buddha which are appeared in several scriptures. 2)To 

study the Buddha’s view toward Appayakatapanha and the reason for non-predict of question 

in metaphysic.

 This is the critical study research which are studied from documentary research the 

processes as follows. 1. To study on primary source i.e. Tipitaka on Thai version which is under 

Mahachulalongkornrachavidyalaya (B.E.2539) 2. To study from secondary source i.e. commentary, 

scripture and Buddhist texts. 3. To analyses both primary and secondary by the researcher as 

analytical description.

 The findings were as following :

 1. Appayakatapanha in the early Buddhist era composed of question which are 

debated by priests at that time for finding out the truth of world, universe and spiritual which 

are not concerned with way of life but to find out the truth that are out of nature as a 

Metaphysic to prove it was truth or not, to be or not to be of universe, human and spiritual 

which are interested of Indian at that time, those priests tried to ask question or create question 

in group of question for asking the leader of doctrine at that time and the Appayakatapanha 

has also asked and in each doctrine tries to answer as their views and assert on their views 
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only for the right, the situations at that time ware based on debating on Philosophy view, in 

the same way the load Buddha was also requested on those questions but he was not try to 

predict to answer in any way.

 2. The way to answer of the lord Buddha was based on four characters 1. To answer 

by setting question feedback and answer (Patipuccapayakarana) 2.To answer by separating 

(Vipachapayakarana) 3. To answer by directly (yes or no), (Ekansapayakarana) 4. To answer by 

non answer (Thpaniyapayakarana) these are called Appayakatapanha (non answer) which are 

not to be enlighten i.e. no good or bad being.

 3. A study on Buddha’s view toward Appayakatapanha and reason that was not 

predicts or answer on Metaphysic can be summarized as follow. 1. Deep question. 2. Not 

accordance with Khandha (animal, human, self). 3.Cessation of ignore, self and can be enlighten. 

4. Not to be Dhamma’s awaking. 5. Wrong thought question. 6. To answer the thing that can 

be useful for enlightenment.

 The lord Buddha tried to choose to answer the question in audian useful for peace, 

more learning and enlightenment.

 So, the cause that he would not answer the Appayakatapanha because of it was so 

complexity and not based on usefulness, not to be on sexual conduct, not to be on tediously, 

not to be on sexual tediously, not to be on cessation, peaceful, more learning, enlightenment 

and Niravana and he said that the faced work of each man should do it rapidly i.e. try to practice

for cessation of suffering, not to find the truth of Metaphysic, when man made of suffering 

cessation in finally, the question on these problems will be vanishing all. 

Keywords: Buddha’s View, Appayakatapanha

บทนำา

 หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูอ้นตุตรสมัมาสัมโพธญิาณและทรงตดัสินพระทยัจะประกาศศาสนา

แล้ว ได้ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นต่างๆ ตั้งมั่นพระทัยจะเสด็จโปรดเวนัยสัตว์ทั้ง

หลายให้ได้รับประโยชน์สุขมากที่สุด ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจาริกประกาศศาสนา 

ทรงกระทำาการสงเคราะห์แก่มหาชนท้ัง ๓ โลก คือ เทวโลก มนุษย์โลก และยมโลก ที่เรียกว่า พุทธจริยา ๓ 

ประการ อย่างสมบูรณ์ คือ

 ๑. โลกัตถจริยา คือ ทรงบำาเพ็ญประโยชน์แก่โลก ในฐานะที่พระองค์เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม

โลกทรงบำาเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน ด้วยการประกาศธรรมที่จะนำาประโยชน์มาสู่ผู้ปฏิบัติ โดยทรงอาศัยพุทธ

กิจประจำาวัน ๕ ประการ คือ

 พุทธกิจประการท่ี ๑ ในเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูผู้ที่มีอุปนิสัยบารมีแก่กล้าสมควรจะได้รับพระธรรม
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เทศนาในวันนั้น 

 พุทธกิจประการที่ ๒ ในเวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบาต เพื่อเป็นการโปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญ 

 พุทธกิจประการที่ ๓ ในเวลาเย็น ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทที่เข้ามาเฝ้า ณ ที่ประทับ 

 พุทธกิจประการที่ ๔ ในเวลาคำ่า ประทานโอวาทและทรงแก้ข้อสงสัยต่างๆ แก่พระภิกษุ 

 พุทธกิจประการที่ ๕ ในเวลามัชฌิมยาม ทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่เทวดา 

 ๒. ญาตัตถจริยา คือ ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา ตลอดจนพระประยูรญาติ

ใหไ้ดร้บัรสพระสทัธรรมของพระองคท์า่น ยงัพระประยรูญาตใิห้เกดิความศรทัธาเลือ่มใส และกอ่ใหเ้กดิความรกั

ความสามัคคีในหมู่พระประยูรญาติ 

 ๓. พุทธัตถจริยา คือ ทรงบำาเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุธเจ้า ทรงกระทำากิจที่พระพุทธเจ้าทั้ง

หลายในอดีตได้ทรงกระทำามาเป็นพุทธวิสัย คือทรงวางสิกขาบทเป็นพุทธอาณา สำาหรับควบคุมความประพฤติ

ของผูท้ีเ่ขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา ทรงแนะนำาใหบ้รรพชติและคฤหสัถป์ฏบัิตใิหถู้กตอ้งตามหนา้ทีข่องตน ทรง

วางพระองคต์อ่ผูท้ีเ่ขา้มาบวชและแสดงตนเปน็อบุาสกอบุาสกิา ในฐานะของบิดากบับตุร ผูป้กครองกลัยาณมติร 

ศาสดาผู้เอ็นดูเป็นต้น ตามสมควรแก่บุคคลและโอกาสนั้นๆ จนสามารถประดิษฐานเป็นรูปสถาบันศาสนาสืบต่อ

กันมาได้

 จากพุทธกิจและพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรม

ครผููย้ิง่ใหญเ่พราะทรงมพีระมหากรณุาธคิณุทีจ่ะสัง่สอนสรรพสตัวใ์หพ้น้ทกุขไ์ปสูน่พิพานอนัเปน็บรมสขุพระองค์

ทรงเปน็สพัพญัญรููแ้จ้งสรรพสิง่ทรงทราบจรติ อธัยาศยั กเิลสและสตปิญัญาของสรรพสตัวอ์ยา่งกระจา่งชดัเสมอืน

เห็นของที่อยู่ในฝ่ามือจึงทรงแสดงธรรมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทำาให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้ง่าย 

 ในแต่ละวันจะมีผู้คนเป็นจำานวนมากมาขอเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาท่ีหลากหลายกับพระพุทธองค์คน

ที่มาเข้าเฝ้าก็มีทุกฐานะสังคม คือจากบุคคลระดับพระเจ้าแผ่นดินจนถึงคนจัณฑาล เจตนารมณ์ในการมาเฝ้าก็

แตกต่างกันผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆแล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิ

ศาสนาอื่น บ้างก็มาถามเพื่อต้องการรู้คำาสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับคำาสอนในลัทธิของตน 

บา้งกม็าถามเพือ่โตต้อบวาทะ บา้งกเ็ตรยีมมาถามเพือ่ขม่ปราบใหจ้น หรอืใหไ้ดร้บัความอบัอายเขา้ทำานองลองดี

กม็อียูไ่มน่อ้ย แตใ่นฐานะของพระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจา้ เมือ่มผู้ีเขา้มาทลูถามปญัหาอยา่งใดอยา่งหนึง่ หากได้

ทรงพิจารณาเหน็แลว้วา่ ปญัหาทีถ่ามน้ันเปน็ปญัหาทีส่มควรตอบ และผู้ถามจะสามารถรูต้ามคำาสอนของพระองค์

ได้ ก็จะทรงประทานชี้แจงแสดงธรรมที่สำาเร็จประโยชน์แก่ผู้นั้นทุกครั้งไปแต่มีปัญหาบางประเภทที่พระพุทธเจ้า

ไม่ทรงตอบคือ “อัพยากตปัญหา” มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ คือโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุด ชีพ

อันน้ันสรีระก็อันนั้นหรือชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่ง ตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือ (ตถาคตตายแล้ว

เกิดอีก)หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่หรือ (ตถาคตตายแล้วไม่เกิดอีก) ตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่

ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี (ตถาคตตายแล้วเกิดอีกก็มี ไม่เกิดอีกก็มี) หรือ ตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่

หรือ (ตถาคตตายแล้วเกิดอีกก็มิใช่ ไม่เกิดอีกก็มิใช่) เมื่อมีคนถามเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้พระองค์จะทรงไม่ตอบ 

ในขณะที่เจ้าลัทธิต่างๆจะพากันตอบตามความเห็นของตน เพื่อแสดงจุดยืนของลัทธิตนเองต่อปัญหาดังกล่าว 

สำาหรับพระพุทธเจ้าจะทรงหลีกเลี่ยงการตอบปัญหาเหล่าน้ี โดยตรัสว่า “ปัญหาเหล่าน้ีไม่เป็นไปเพื่อความเบ่ือ

หน่าย เพื่อคลายความกำาหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้” แต่สิ่งที่พระองค์ทรงแสดง

คือ “ความเห็นนี้ว่าทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” 

๔๖๕



466 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ในจูฬมาลุงกยสูตร พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า พระมาลุงกยบุตร ได้เข้าไปทูลถามปัญหาเหล่านี้โดยยก

เอาการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง แต่แม้ว่าจะคาดค้ันเพียงใด พระพุทธองค์

ก็จะทรงยืนยันว่า “ปัญหาเหล่าน้ีเราไม่พยากรณ์”โดยทรงให้เหตุผลว่าเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการตรัสรู้และ

นพิพานการทีพ่ระพทุธเจา้ไมท่รงตอบอพัยากตปญัหาทัง้ ๑๐ ขอ้นี ้ทำาใหผู้้วจิยัเกดิความสงสัยวา่ ในเบือ้งลึก ส่ิงที่

ผูท้ลูถามปญัหาตอ้งการทีจ่ะทราบนัน้คอือะไร และนอกจากเหตผุลเรือ่งความหลดุพน้จากทกุข์แล้ว พระพทุธเจา้

จะทรงมีเหตุผลอื่นใดอีกหรือไม่ 

 การศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้จึงไม่ใช่การพยายามที่จะตอบปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ แต่

มุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งทุกส่ิงในโลก ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในทุกเรื่องแม้

ในเรื่องปัญหาทางอภิปรัชญา การที่พระพุทธองค์ไม่ทรงตอบอัพยากตปัญหา มิได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรง

ทราบคำาตอบ เพราะใน สีสปาวนสูตร มีพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้ว่า ส่ิงท่ีพระพุทธองค์ทรงทราบแต่ไม่ตรัส

สอน มีมากกว่าที่ทรงตรัสสอนมากนัก เปรียบเสมือนใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำามือ การที่พระองค์ไม่ตรัสสอนสิ่ง

ที่ทรงทราบทั้งหมดแต่ละบางสิ่งไว้ ก็เพราะทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการตรัสรู้และนิพพาน

บางคนอาจสรุปรวบรดัตดัตอนจากพุทธวจันะวา่เรือ่งปญัหาทางอภปิรชัญาเปน็เรือ่งนอกพทุธศาสนาไมค่วรสนใจ 

เพราะพระพทุธเจา้ไมท่รงสอน ความเหน็นีถ้กูตรงเพยีงสว่นเดยีวทีว่า่พระพทุธเจา้ไมท่รงสอน เพราะเรือ่งของโลก

และจักรวาลเป็นเพียงเปลือกและกระพี้ของพุทธศาสนา เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่ง มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

เป็นอนัตตา แม้รู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์เพื่อความหลุดพ้น รังแต่จะทำาให้ยึดติด เสียโอกาสเสียเวลาเวียนว่ายตาย

เกิดอยู่ในสังสารวัฏต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสอน แต่ก็ไม่ปฏิเสธการมีอยู่ ทรงเปรียบเทียบว่าสิ่ง

ทีพ่ระองคท์รงรูน้ัน้มมีากมายนกั เปรยีบไดก้บัใบไมใ้นป่าใหญท่ีมี่อยูม่ากมายนบัไม่ถ้วน แต่พระองคท์รงเลอืกเฟน้

ธรรมมาสัง่สอนจำานวนเพยีงแคใ่บไมใ้นกำามอืเดยีวเทา่นัน้ซึง่เพยีงพอแลว้ตอ่การปฏบิติัใหเ้ขา้ถงึมรรคผลนพิพาน

ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึมีความเหน็วา่ ความเขา้ใจในจดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของผู้ทลูถามปญัหา และเหตผุลทีพ่ระพุทธเจา้

ไม่ทรงพยากรณ์ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องในคำาสอนและจุดยืนของพระพุทธศาสนา ที่เน้นการดำาเนิน

ตามทางสายกลาง ไม่เอียงสุดไปด้านใดด้านหนึ่ง ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาแนวคิดของลัทธิศาสนาต่างๆในพุทธกาลที่มีต่ออัพยากตปัญหา

 เพื่อศึกษาการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ

 เพื่อศึกษาพุทธทัศนะที่ทรงมีต่ออัพยากตปัญหา และเหตุผลที่ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาทางอภิปรัชญา

ขอบเขตการวิจัย
 การวจัิยในครัง้นีมุ้ง่ศกึษาทศันะของพระพทุธเจา้ทีท่รงมตีอ่อพัยากตปญัหาโดยมีขอบเขตในการศกึษา

วจิยัคอื ผูว้จิยัจะมุง่ศกึษาแนวคิดของลทัธศิาสนาตา่งๆในสมยัพุทธกาลทีมี่ตอ่อพัยากตปญัหาศกึษาวจิยัการตอบ

ปัญหาของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมทั้งทรรศนะและเหตุผลที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์อัพ

ยากตปัญหาเหล่านั้น
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงคุณภาพโดยเน้นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)เป็นหลักโดยมี

วิธีการและขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ อรรถกถา ฎีกาอนุฎีกา ปกรณ์วิเสส 

วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หนังสือ ตำารา วารสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อที่ทำาการ

วิจัย โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต

นครศรธีรรมราช หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ หอ้งสมดุประชาชนจงัหวดัภูเกต็ หอ้งสมดุประชาชนจังหวดั

พังงาตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้

 นำาข้อมูลท่ีได้มาศึกษาวิเคราะห์ทำาความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูล เขียนงานการวิจัยพร้อมนำาเสนอ

ความเห็นของผู้วิจัย โดยมุ่งให้ตอบวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทราบ

 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 นำาเสนองานวิจัย

ผลการศึกษา
 จากการศกึษาวจิยั วเิคราะห์การตอบปญัหาของพระพทุธเจา้ทีท่รงมตีอ่อพัยากตปญัหาพบว่า อพัยาก

ตปญัหาเปน็ปญัหาทีเ่กดิจากขอ้ขัดแยง้ทางดา้นความคดิของเหลา่นกัคดิทัง้หลายทีม่ใีนสมยัพทุธกาล ท่ีมสีองสาร

ธารแหง่ความคดิ ทีไ่มม่วีนัจะเชือ่มกนัได ้เพราะแต่ละขา้งตา่งยดึทีห่มายของตวัเองไว ้ดว้ยการรกัษาความสดุโตง่

ด้านใดด้านหนึ่ง ความสุดโต่งที่เรียกว่าอัตคาหิกทิฏฐินั้น มี ๓ กลุ่ม

 ๑) กลุ่มแรกเป็นการมองถึงเรื่องกรรมที่มีที่หมายคนละด้าน คือ กามสุขัลลิกานุโยค (ความมุกมุ่นใน

กาม) กับอัตตกิลมถานุโยค(การทรมานตน) พวกแรกหย่อนเกินไปจนถึงมองเห็นว่า บุญไม่มีบาปไม่มี นรกสวรรค์

ไม่มี มีแต่ผู้กระทำา ผู้เสวยไม่มี 

 ๒) สสัสตทฏิฐ ิ(ความเหน็วา่อตัตาและโลกเทีย่ง) กบัอทุเฉททฏิฐ ิ(ความเหน็วา่อตัตาและโลกขาดสูญ) 

อัพยากตปัญหาก็เกิดขึ้นจากกลุ่มนี้ 

 ๓) เอกัตตทิฏฐิ (ความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียว) กับนัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นว่าทั้งปวงไม่มีอยู่)

อัพยากตปัญหาเป็นเสมือนข่ายแห่งทิฏฐิเหล่านั้น ที่กั้นไม่ให้คนทั้งหลายเห็นแสงสว่าง ข่ายแห่งทิฏฐิที่ปรากฏใน

อัพยากตปัญหา เป็นลักษณะของความสุดโต่งแต่ละข้างของความคิด หรือที่เรียกว่าลักษณะอันตคาหิกทิฏฐิ ที่มี

ความเห็นต่างกันคนละขั้ว คือการแล่นจากสุดโต่งแห่งความคิดเห็นด้านหนึ่งไปยังสุดโต่งอีกด้านหนึ่ง โดยที่คน

พวกหนึ่งยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเป็นของจริงแท้คงที่ถาวร สัตว์บุคคล เป็นตัวตนอย่างนั้นซึ่งมีจริง มิใช่สิ่งสมมุติ 

ทั้งหมดมีตัวจริงตัวแท้ที่ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปนิรันด์ ไม่ว่าคนจะตาย ชีวิตจะสิ้นสุด ตัวสัตว์ ตัวบุคคล ตัวตน ดวง

ชีวะ อาตมันหรืออัตตานี้ ก็จะคงอยู่อย่างเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สูญสลายไปด้วย กลุ่มคนเหล่านี้เรียกว่า สัสสต

ทฏิฐ ิอกีพวกหนึง่ทีม่คีวามเหน็วา่ตรงกนัขา้มกบัพวกแรกทีว่า่ สตัวบ์คุคลนัน้ไมเ่ทีย่งแทถ้าวร สญูสลายไปได ้เมือ่

คนตาย ชีวิตจบสิ้นสัตว์บุคคลก็ขาดสูญ ตัวตนก็หมดไป ความเห็นคนเหล่านี้ เรียกว่าอุจเฉททิฏฐิทั้งสองขั้วต่างก็

ยืนยันความคิดของตัวเองถูก ความคิดอีกฝ่ายผิด ทำาให้เกิดความขัดแย้งที่นำาพาไปสู่ลักษณะปัญหาของคำาถาม 
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ที่จะต้องตอบคำาถาม ไม่ข่ายใดก็ข่ายหนึ่ง จึงหนีไม่พ้นส่วนที่กล่าวถึงอนาคตและส่วนที่กล่าวถึงอดีตกับปัจจุบัน 

อัพยากตปัญหาก็ไม่พ้นสองส่วนที่ว่านี้ เมื่อมีผู้มาถามปัญหาดังกล่าว ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง ชีวะกับสรีระเป็น

สิ่งเดียวกันหรือ สัตว์ตายไปแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ ฯลฯ เป็นคำาถามที่ต้องการให้ตอบ“ใช่”หรือ “ไม่ใช่” และถึง

จะตอบอย่างไรในสองอย่างนี้ก็ไปเข้ากับข่ายทิฏฐิทั้งสองอยู่ดีและทิฏฐิดังกล่าวที่ว่ามาน้ันอัพยากตปัญหาจึงเกิด

ขึ้นเพื่อรองรับทัศนะของเจ้าลัทธิทั้งหลาย ที่ต่างก็ใช้ทัศนะของตัวเองตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการโต้เถียงกัน

 ในการตอบปัญหาพระพุทธองค์จะทรงใช้หลักปฏิบัติอยู่ ๓ หลัก คือ หลักปัญญา หลักเมตตา หลักอุ

ปายโกศล ซึ่งหลักทั้ง ๓ หลักนี้มีความสัมพันธ์กัน เมื่อพระพุทธองค์ตอบปัญหา พระองค์ทรงยึดถือใช้หลักทั้ง ๓ 

นี ้เปน็โครงสรา้งอนัเปน็กรอบของพระองคท์ีใ่ชต้อบปญัหา พระพทุธองค์ตรสัตอบปญัหาแกบ่คุคลมากมายหลาย

ประเภท ท้ังสาวก ทัง้เหลา่นกับวชเดยีรถีย ์ปรพิาชก นคิรนถ ์พราหมณ ์มหากษัตรยิ ์คหบด ีเศรษฐี จณัฑาล สามญั

ชนทัว่ไป ไมว่่าพระพทุธองคจ์ะทรงตอบสัน้ๆหรอืตอบเพยีงส้ันๆ หรือตอบยาวใชเ้วลานานในการสนทนาหรือบาง

ครั้งไม่ตรัสตอบเลย หลักปัญญาหรือหลักเป้าหมาย ที่นำาไปสู่การเกิดองค์ความรู้ขึ้นกับผู้ถามนั้นร่วมกันเป็นองค์

รวมไม่ทรงใช้หลักใดโดดเดี่ยว แต่ทรงใช้ร่วมกันในการตรัสตอบปัญหาทุกครั้ง หลักเมตตาธรรมหรือหลักปฏิบัติ

กับบุคคลผู้ถามด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลปรารถนาให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้ถาม และหลักอุปายโกศล

หรอืหลกัเทคนคิทีเ่ปน็ศลิปะหรอืหลกักำากบักระบวนการนำาผู้ถามเขา้สู่หลักเปา้หมายแหง่การเกดิองค์ความรูเ้กดิ

ปัญญา ปัญญาสำาคัญอย่างไรพระพุทธองค์จึงยึดถือปฏิบัติเป็นหลักเป้าหมาย เพราะปัญญาเป็นตัวตัดสินวินิจฉัย

ขั้นสูงสุดของการบรรลุธรรม และเป็นตัวประหารกิเลสพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ดังนั้น ที่สุดแห่งการตรัสตอบปัญหา

ของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์จึงมีเป้าหมายสูงสุด คือ ทำาให้ผู้ถามเกิดปัญญาสัมมาทิฐิ

 ทา่ทขีองพระพทุธเจา้ไมท่รงตอบอพัยากตปญัหาทัง้ ๑๐ ข้อ เพราะเปน็ปญัหาทีไ่กลตวัเกนิไปพระองค์

ทรงเนน้สอนเฉพาะสิง่ทีเ่ปน็สาระและประกอบดว้ยประโยชน ์พระองคไ์มท่รงใหค้วามสนใจมากนกัเกีย่วกบัปญัหา

ทางดา้นอภปิรชัญา ซึง่อพัยากตปญัหากร็วมอยูใ่นนัน้ดว้ยเพราะนัน้เปน็เร่ืองทีอ่ยูไ่กลตวัเกนิไปและไมเ่ก่ียวขอ้งกบั

การดำาเนินชีวิต พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติและเป็นการสิ้นเปลือง

เวลา หากจะมาถามว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือไม่มีที่สุด สัตว์ตายแล้วเกิด หรือตายแล้วสูญฯลฯ 

เป็นทัศนะที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาทางจิตใจ ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ และไม่ใช่หนทางแห่ง

การเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยหากเรารู้หลักอริยสัจ น้ันหมายถึงเราเห็นทางที่จะพ้นทุกข์ ทุกข์ของอริยสัจคือชาติ 

ชรา มรณะ ฯลฯ ทุกข์ในสมุทัยคือ ตัณหาที่ทำาให้มีภพใหม่ ทุกขนิโรธอริยสัจ คือการที่ตัณหานั้นแลดับไปได้ด้วย

การสำารอกออกหมดไม่มีเหลือ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น สิ่ง

ที่พระองค์ตรัสรู้มีมากมาย แต่ทรงนำามาสอนเพียงเล็กน้อยเหตุผลที่ทรงกระทำาเช่นนั้น ก็เพราะทรงสอนแต่สิ่งที่

เปน็ประโยชน ์ใชแ้ก้ปญัหาได ้และสิง่ทีป่ระกอบดว้ยประโยชนใ์ชแ้กป้ญัหาไดน้ัน้กค็อือรยิสจั ๔ ดงัทีพ่ระองคท์รง

สอนเรื่องใบไม้ในมือ นั้นคือทางพ้นทุกข์สำาหรับมวลมนุษย์อย่างแท้จริง

 ดงันัน้สาเหตทุีไ่มท่รงพยากรณอ์พัยากตปญัหา เพราะวา่เปน็ปญัหาทีลุ่ม่ลกึตอบไปแลว้คนไมเ่ขา้ใจก็

ยิ่งจะงมงาย และไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อความ

คลายกำาหนดั (ราคะกเิลส) ไมเ่ปน็ไปเพือ่ความดบั เพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้และเพือ่นพิพาน 

และทรงกล่าวข้อธรรมอีกว่า งานเฉพาะหน้าของมนุษย์แต่ละคน ควรทำาโดยเร่งด่วนคือการปฏิบัติเพื่อความดับ

ทุกข์ มิใช่การค้นหาความจริงด้านอภิปรัชญา เมื่อบุคคลกระทำาทุกข์ให้ถึงที่สุดแล้วความสงสัยในปัญหาเหล่านี้ก็

จะหมดไปเอง
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ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะในการศึกษาอัพยากตปัญหา

 อัพยากตปัญหานั้นจะแบ่งคำาถามออกเป็น ๓ เรื่องใน ๑๐ ข้อนี้ คำาถามแรกเป็นการถามถึงเรื่อง โลก 

จกัรวาล เมือ่กลา่ววา่โลกเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง โลกมทีีสุ่ดหรอืไมม่ทีีส้ิ่นสดุ ในทางปรชัญานัน้เมือ่เราถามถงึส่ิงหนึง่ส่ิง

ใดที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริง เราต้องมีสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เหตุผลต้องมีให้สำาหรับสิ่งนั้นๆ เมื่อคำาถามชุดแรก

กลา่วถงึความเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง มทีีส่ิน้สดุหรอืไมม่ทีีส้ิ่นสุด จงึตอ้งจนิตนาการไปถงึวา่อะไรเปน็ตน้กำาเนดิของโลก 

จักรวาลนี้ใครเป็นผู้ควบคุม ฝ่ายจิตนิยม (Idealism) ต่างก็ให้ความสำาคัญกับพระเป็นเจ้าที่เป็นต้นกำาเนิดและผู้

ควบคุมทุกส่ิงในจักรวาล ส่วนฝ่ายสสารนิยม(Meterialism) ถือว่าต้นกำาเนิดของโลกและจักรวาลนั้นเป็นเพียง 

การรวมตัวกันของธาตุต่างๆ ในส่วนท่ีพอเหมาะ เมื่อธาตุทั้งหลายแยกจากกันก็ไม่มีอะไรคงอยู่ ดังนั้นแล้วการ

มีอยู่ของโลกที่จะเที่ยงหรือไม่เที่ยง จะมีที่สุดหรือไม่มีที่สุด ก็ต้องอาศัยหลักของตรรกะเข้าไปตรวจสอบ เพื่อให้

สมมุติฐานที่ตัวเองตั้งไว้นั้นถูกต้องที่สุด

 ในคำาถามเรื่องที่สอง เป็นคำาถามว่าด้วยเรื่องวิญญาณ ที่ว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีวะกับ

สรีระแตกต่างกัน ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับวิญญาณ ทำาให้เกิดข้อโต้แย้งซึ่งกันและกัน เพราะ

บางลทัธิเหน็วา่เปน็อยา่งเดยีวกนั บางสำานกัเหน็วา่ไมเ่ก่ียวขอ้งกัน คำาถามชดุนีจ้ะมุง่อธบิายความจรงิแท้ของมนษุย ์

หรืออัตตาเปน็เรือ่งสำาคญัสว่นในคำาถามเรือ่งสดุทา้ยท่ีวา่สตัวต์ายแลว้เกดิอกีหรอืสตัวต์ายแลว้ไมเ่กดิอกีหรอืสตัว์

ตายแลว้ท้ังเกิดและไมเ่กดิอกีหรอืสตัวต์ายแลว้เกดิอกีก็ไมใ่ชไ่มเ่กดิอกีกไ็มใ่ช่คำาถามชดุนีเ้ปน็การตอ้งการแสวงหา

คำาตอบสิ่งที่เป็นกล่าวถึงอนาคตที่สามารถคาดเดาได้ตามทฤษฏีของตน

 ความเห็นสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งนี้ เป็นเหตุให้แต่ละลัทธิมองเห็นความจริงในเรื่องต่างๆ เฉพาะ

สว่นทีต่นยดึถืออยูเ่ทา่นัน้ ความจรงิบางสิง่นี ้แม้วา่จะมส่ีวนจรงิ แต่ไมอ่าจถอืไดว้า่เปน็ตัวแทนทีถู่กตอ้งของความ

จริงทั้งหมด เปรียบเสมือนความเห็นของคนตาบอดแต่ละคนในนิทานเรื่องตาบอดคลำาช้าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่

อาจกล่าวได้ว่าความเห็นของสำานักใดสำานักหนึ่งเป็นจริง ส่วนความเห็นอื่นๆ ไม่จริงโดยสิ้นเชิง

 อัพยากตปัญหาท้ัง ๑๐ ข้อน้ีเป็นตัวอย่างของทิฏฐิที่แตกต่างกันของแต่ละสำานัก ซึ่งในบางครั้งก็

สอดคลอ้งกนั บางครัง้กด็เูหมอืนวา่จะขดัแยง้กนั ทัง้นีเ้พราะปญัหาแตล่ะขอ้เปน็เพยีงความจริงเฉพาะดา้น (ปจัเจก

สัจจะ) ที่แต่ละสำานักรู้เห็นและยึดถือกันอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง (สัมมาทิฏฐิ) ด้วย

เหตนี้อัพยากตปัญหา จึงเป็นปัญหาที่มีผู้ยกขึ้นมาโต้เถียงกันเรื่อยมา

 การศึกษาอัพยากตปัญหาสามารถศึกษาได้หลายแนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางนั้นต่างก็มีเหตุผลมาร

องรับเสมอ และดูจะเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล การจะศึกษาให้เข้าใจน้ันต้องแยกศึกษาทีละประเด็น แต่ไม่ทิ้ง

เป้าหมายแล้วจะมองเห็นภาพทั้งหมด นั้นหมายถึงเราจะศึกษาอย่างไรให้ได้ประโยชน์ และเกิดผลกับอัพยากต

ปัญหา ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าทั้งสี่ส่วนนี่คือการสอดรับ ประสานสัมพันธ์กัน กลมกลืนเป็นเสมือนเกลียวเชือก 

จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้หากแยกจากกัน จะทำาให้มุมมองไม่สมบูรณ์ ทำาให้หลงไปยึดเอาทัศนะใดทัศนะหนึ่ง 

ยกขึ้นมาเป็นศาสตร์ แล้วเอาพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ทำาให้มองแค่ปลีกย่อยเท่านั้น หากหากจะกล่าวตาม

ความเป็นจริงต้องมองพระพุทธศาสนาให้ครบทั้งสี่ส่วนแล้ว นำาศาสตร์เหล่านั้นมาเปรียบเทียบ แล้วจะเห็นความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น

 การนำาไปใชพ้ระพทุธเจา้ทรงใหล้งมอืปฏบิตั ิอยา่ใชก้ารคาดคะเน หรอืเดา หรือกระทัง่ใชห้ลกัเหตผุล

ทางดา้นตรรกศาสตร ์ทัง้หมดลว้นไดม้าจากการอนมุานทัง้สิน้ นัน้หมายถึงอนมุานจากเหตไุปหาผล เชน่ เมือ่เหน็
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ควันก็เข้าใจว่าที่นั้นต้องมีไฟ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อมีควันแล้วจะต้องมีไฟเสมอไป อาจจะด้วยเหตุอื่นก็ได้ ทำาให้เกิดข้อ

โตแ้ยง้เสมอ แตห่ากจะกลา่ววา่ เมือ่มเีหตมุปีจัจยัแลว้จงึจะมผีล น่าจะถกูตอ้งมากกวา่ จากทีพ่ระพทุธเจา้ปฏเิสธ

ที่จะอธิบายปัญหาทางด้านอภิปรัชญา ด้วยมองว่าเมื่อลงสู่การปฏิบัติแล้ว จะไม่เห็นผลจริง

 ๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในวิทยานิพนธ์นี้ มีประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมได้หลายด้าน ได้แก่

  ๑) แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกกับแนวคิดพุทธปรัชญา

  ๒) การศึกษาคุณค่าและแนวคิดทางปรัชญาในอัพยากตปัญหา 

  ๓) วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา
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ศึกษาเนกขัมมะที่มีผลต่อการบรรลุธรรม

A Study of Renunciation (Nekkhamma) Effecting for to the Enlightenment

พระประยงค์ สุวณฺโณ (คล้ายสุบรรณ์) *

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง, ป.ธ.๙ ,พธ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาเนกขัมมะในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

๒) เพื่อศึกษาเนกขัมมะที่มีผลต่อการบรรลุธรรม การศึกษานี้ดำาเนินการเก็บข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา 

ฎีกาและคัมภีร์อื่นๆ ซึ่งถูกเรียบเรียงและบรรยายตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

 ผลการวิจัยพบว่า การบวชเนกขัมมะมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติ

เป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบำาเพ็ญบารมีอยู่จนนับชาติไม่ถ้วน จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วออกเผยแผ่ประกาศ

พระพุทธศาสนา จนมีสาวกผู้รู้ตาม และออกบวชปฏิบัติตาม การบวชเนกขัมมะ คือ การออกจากกาม การไม่

ติดอยู่ในกาม การอยู่ในที่สงัด ความเป็นอิสระจากนิวรณ์เครื่องขวางกั้นความดีทั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติที่สำาคัญ

สำาหรับบุคคลผู้มีจิตใจมองเห็นโทษ หรือเบ่ือหน่ายในเรื่องของกามคุณและโทษแห่งการอยู่ครองเรือน ที่ยังต้อง

เกีย่วขอ้งกบักามคณุและอกศุลกรรมทัง้หลาย สว่นรูปแบบของการบวชเนกขมัมะทีเ่ขา้ใจและนยิมกนัในปจัจบุนั 

คือ การนุ่งขาวห่มขาว การไม่โกนผม และการถือศีล ๘ และหลักธรรมที่จะเจริญความเพียรเนกขัมมะเพื่อที่จะได้

บรรลุธรรมให้ถูกต้องถูกตรงและนำาสู่มรรคสู่ผลนั้น ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ แบ่งเป็น ๗ หมวด คือ 

สติปัฎฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ เป็นหมวดธรรม

ที่นำาไปสู่การบรรลุมรรคผล นิพพานได้ การบำาเพ็ญเพียรเนกขัมมะถึงบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธ

ศาสนานั้น ได้แสดงถึงการกำาจัดละซึ่งสังโยชน์ทั้งปวง คือในสังโยชน์ ๑๐ อย่าง ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี

ลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะและอวิชชา บุคคลผู้ทำาความเพียรเนกขัม

มะที่จะสามารถตัดละได้ขั้นไหนก็แล้วแต่กำาลังสติปัญญาของแต่ละบุคคล ในสังโยชน์ ๑๐ นี้ พระอริยบุคคล ๔ 

จำาพวก ย่อมละสังโยชน์ได้ตามลำาดับจนหมดสิ้นกิเลสอย่างไม่หลงเหลือได้อย่างเด็ดขาด

คำาสำาคัญ: เนกขัมมะ, โพธิปักขิยธรรม, การบรรลุธรรม

*มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๔๗๒



473การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

Abstract
 This research paper aims at two objectives; 1) To study renunciation in Theravada 

Buddhist scriptures 2) To study the renunciation which effects to enlightenment. The data used 

in this work has been taken from the primary sources; Tripitaka, it’s commentaries, sub-com-

mentary and other concerned texts, then composed in descriptive style and finally previewed 

by experts.

 The results of study are found that renunciation tradition started before Buddha’s 

time when he was born as a Bodhisatta who cultivated perfections in uncountable lives until 

he got enlightenment at the end. His teaching spreads to all directions then many followers 

renounce for enlightenment. Renunciation means to overcome all sensual pleasure, splitting 

out of pleasure, living in solitude place, free from hindrances of wholesomeness. It is the practical

code of those who realized disadvantages or bored with worldly pleasure and dangers of 

householders who always engaged with desire and unwholesomeness. The formal renunciations 

seen in recent time are white cloth wearing, head shaving and taking eight precepts observance

Doctrines with support renunciation progress leading to gain enlightenment, path and fruits 

in Theravada Buddhism are virtures partaking of enlightenment (Bodhipakkhiyadhamma) 

37 consisting; 4 foundation of mindfulness, 4 efforts, the four Paths of Accomplishment, 

5 faculties, 5 powers, 7 constituents of enlightenment and 8 noble paths. The doctrines will 

lead practitioners to enter the Enlightenment or Nibbana

 The one who cultivate renunciation for entering the Noble one being in Buddhism 

must uproot all 10 fetters (Sanyojana); wrong view on self existence, doubt, adherence to rules 

and rituals, sensual lust, repulsion, attachment to realms of form, attachment to formless realms, 

conceit, restlessness, ignorance. Abandoning all these fetters depend on effective mindfulness 

and wisdom of each person who cultivate renunciation. For the success of 10 fetters uprooting, 

four Noble One can abandon each fetters steps by steps without remaining fetters

Keywords : renunciation, Bodhipakkhiyadhamma, enlightenment

๑. บทนำา
 เนกขัมมะ ๓๙๓ มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรง

บำาเพ็ญบารมีอยู่จนนับชาติไม่ถ้วนจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วออกเผยแผ่ประกาศพระศาสนา จนมีสาวกผู้

รู้ตามและออกบวชปฏิบัติตาม เนกขัมมะ คือ การออกจากกาม ๓๙๔ การไม่ติดอยู่ในกามการอยู่ในที่สงัดความ

เป็นอิสระจากนิวรณ์เครื่องขวางก้ันความดีท้ังหลาย เป็นข้อปฏิบัติที่สำาคัญสำาหรับบุคคลผู้มีจิตใจมองเห็นโทษ 

๓๙๓ วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๔๗/๙.
๓๙๔ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๕/๑๑๔.
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หรือเบื่อหน่ายในเรื่องของกามคุณและโทษแห่งการอยู่ครองเรือนที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับกามคุณและอกุศลกรรม

ทั้งหลายเนกขัมมะคือธรรมที่ทวนกระแสของกิเลส มี โลภะ โทสะและโมหะ เป็นต้น

 สภาพธรรมใดที่ทวนกระแสกิเลสนั่นคือสภาพธรรมที่เป็นกุศลสภาพธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมด ชื่อว่า

เนกขัมมะ มีหลายระดับตามระดับของกุศล เช่น ทาน ก็เป็นเนกขัมมะ ศีล การบรรพชา การเจริญสมถภาวนา

วปัิสสนาและมรรคผลนิพพานพระนพิพานจัดเปน็เนกขัมมะอนัสงูสดุเพราะเปน็สภาพธรรมมสีงบจากกิเลสทัง้หมด

เป็นธรรมที่ทวนกระแสกิเลสอย่างแท้จริงและออกจากกามทั้งหมด

 เนกขัมมะเป็นการออกจากกาม ๒ อย่าง ได้แก่ กิเลสกาม และวัตถุกาม ๓๙๕ การออกจากกามมี ๒ 

อย่างคอื ๑) ดว้ยการบรรพชา ๒) ดว้ยขอ้ปฏบิตั ิการออกบวชของผูท้ีเ่หน็คณุของเนกขมัมะการเวน้กจิของคฤหสัถ์

ถือเพศบรรพชิตเป็นผู้ไม่ครองเรือนไม่แสวงหาทรัพย์ไม่รับเงินและทองเป็นต้น ชื่อว่าออกจากวัตถุกามด้วยการ

บรรพชาข้อปฏิบัติคืออุโบสถศีลสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา ๓๙๖ สติปัฏฐานเป็นต้น ชื่อว่าออกจากกิเลสกามด้วย

หมายรวมถึงกุศลธรรมทุกประเภทเป็นการออกจากกาม การบวชเนกขัมมะ เป็นวิธีการทำาบุญอย่างหนึ่งที่อยู่ใน

ส่วนของภาวนามัยในพุทธศาสนา เพราะคำาว่า เนกขัมม ๑) หมายถึงการออกจากกาม หรือการออกบวช ๒) เป็น

หนทางออกในการแก้ปญัหาทีส่ำาคญัประการหนึง่ ในเมือ่บคุคลมองเหน็การอยูแ่บบชาวบา้นแล้วมโีทษภยั เพราะ

ในหมู่ประชาชนนั้นมีบุคคลบางคนที่รู้จกัคิดพจิารณามองเห็นชีวติของหมูม่นุษยใ์นสงัคม ที่มีความเป็นไปทั้งทาง

ดแีละทางร้าย บางครัง้สงัคมกม็คีวามเสือ่ม บางครัง้กม็คีวามเจรญิผันผวนปรวนแปรไปตา่ง ๆ  ไมเ่ทีย่งแทแ้นน่อน

หาสาระและความสุขแท้จริงไม่ได้

 ฉะนั้นบุคคลผู้เห็นโทษของการครองเรือน เห็นอานิสงส์ของการบวชจึงควรบวชในพระธรรม วินัย 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว มุ่งประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นชีวิตที่ประเสริฐ สงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย ทั้ง

สามารถบำาเพญ็ประโยชนต์นและสว่นรวมได้มากหรอืผูใ้ดตอ้งการจะฟอกจิตของตนใหส้ะอาดใหสู้งขึน้ตามลำาดบั 

ดว้ยการใหท้าน รกัษาศลี ไม่ติดอยูแ่ม้ในสวรรคเ์พราะเหน็โทษของกาม ในทีส่ดุกต็อ้งบวช จะบวชแตใ่จอยา่งเดยีว

หรือบวชทั้งสองอย่างก็แล้วแต่จุดประสงค์และโอกาสของผู้นั้น ๓๙๗ เพราะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดได้แม้

ยังไม่สิ้นทุกข์ในปัจจุบันแต่ความทุกข์ย่อมลดน้อยลงเกิดความเบากายเบาใจทั้งเป็นการสร้างประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมได้มาก ไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันการบวชเนกขัมมะเป็นการบวชใน

พระธรรมวินัยนี้ที่เป็นการสละ การครองเรือนเป็นเพศบรรพชิต ส่วนการปฏิบัติกรรมฐาน กรรมฐานมี ๒ อย่าง 

คือ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เป็นเรื่องของปัญญาที่สามารถทำาให้จิตสงบจากกิเลสชั่วคราวที่เป็นสมถ

กรรมฐานและการรู้ความจริงของสภาพธรรมที่สามารถทำาให้ถึงการดับกิเลสได้ เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน ๓๙๘ 

 ดงันัน้ เนกขมัมะกบัการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน จงึเปน็สิง่ทีคู่กั่นมาจนถงึในยคุปจัจบุนั เปน็แนวทาง

ปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลสโดยสิ้นเชิง คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๓๙๙ รู้ความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมมิใช่เรา ขณะ

นัน้เปน็ออกจากความไมรู่อ้อกจากกเิลสและทวนกระแสกเิลสไปสูฝ่า่ยดบักเิลสแลว้ ทีส่ำาคญัขณะนัน้เปน็การบวช

เนกขัมมะที่แท้จริง และก็เป็นการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องด้วยเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่

ถูกต้องในพระพุทธศาสนา ก็คือการรู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีจริงเป็นการเจริญสติปัฏฐานอริยมรรคนั่นเอง 

๓๙๕ สำ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๔๐/๒๓๗.
๓๙๖ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๗๙/๓๘.
๓๙๗ พ. สถิตวรรณ, อนุปุพพิกถาทีปณี ภาค ๕, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพฯ: บริษัทเซเว่น พร้ินต้ิง กรุป จำากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๑.
๓๙๘ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๒๔๒.
๓๙๙ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตรทางสู่พระนิพพาน, (กรุงเทพฯ: หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๒๔.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเนกขัมมะเป็นแนวทางนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด ในทางพุทธศาสนา

อันเป็นทางพ้นทุกข์มุ่งมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด ทำาให้มีผู้ออกบวชแล้วปฏิบัติวิปัสสนาภาวนามากมายจนถึง

ปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องการเนกขัมมะที่มีผลต่อการบรรลุธรรมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑ เพื่อศึกษาเนกขัมมะในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒ เพื่อศึกษาเนกขัมมะที่มีผลต่อการบรรลุธรรม

 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่องการบวช

เนกขัมมะที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และที่มีผลต่อการบรรลุธรรมโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑. ศึกษาเน้ือหาเร่ืองการบวชเนกขัมมะจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท คือ พระไตร ปิฎก อรรถกถา

ฎีกา ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค และคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒. นำาข้อมูลที่ได้ศึกษามาเรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนาและตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาภาวนา

 ๓.๓. กรณีที่เนื้อหาของข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ นำากลับมาแก้ไขปรับปรุงและตรวจสอบจน

ถูกต้องต่อไป

 ๓.๔. จากนั้นนำาข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์มาเรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนาและสรุปผลการวิจัย 

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในเชิงแนวคิดและการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

๔. ผลการศึกษา
 ๔.๑. เนกขัมมะในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 เนกขัมมะหรือการบวชจึงหมายถึง การนำาตัวเพื่อออกจากความชั่วทั้งหลายโดยสิ้นเชิง นักบวชของ

ศาสนาจะเว้นจากการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติสามัญธรรมดา เป็นเหมือนตัวแทนของศาสดา ทำาหน้าที่อบรมส่ัง

สอนให้คนเป็นคนดี ซึ่งแต่ละศาสนาอาจมีอุดมคติสูงสุดต่างกัน ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการบวช ๔๐๐ เป็นก

ระบวนการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างมนุษย์ให้กลายเป็นพระอรหันต์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะ

ย้อนกลับมาสร้างประโยชน์แก่สังคม เม่ือท่านเหล่านั้นได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนรู้แจ้งธรรมะแล้วนำาธรรมะมาบ

อกกล่าวแก่คนทั่วไป เพื่อช่วยให้สังคมสงบสุข ให้โลกเกิดความสันติสุข

 การบวชจงึมจีดุหมายสงูสดุตา่งกนัสดุแลว้แตทั่ศนะของศาสนาใด บางศาสนาถือวา่การบวชเพือ่จะได้

อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าที่ตนเคารพนับถือ หรือเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่าง บางศาสนาอาจ

ถอืวา่การบวชมจีดุมุง่หมายเพือ่ฝกึหดัพฒันาจติ สำาหรบัพระพทุธศาสนาถอืวา่การบวชเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็อยา่งมาก

สำาหรับมนษุย ์มนษุยท์ีเ่กดิมาลว้นผา่นกระบวนการบวชมาทัง้นัน้เพราะวา่อานสิงสอ์ยา่งหนึง่ทีท่ำาใหเ้กดิเปน็มนษุย์

ก็คือการรักษาศีล ๕ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นขั้นหนึ่งของการบวช ผู้ใดที่รักษาศีล ศีลก็จะรักษาผู้นั้น 

ขัน้ของการบวชจงึมหีลายระดบั เพือ่ใหค้นทัว่ไปเลอืกปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง การสมาทานศลี ๕ จึงเปน็การบวชขัน้พืน้

๔๐๐ ดูรายละเอียดใน ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๑๙๑/๑๖๓ .

๔๗๕
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ฐานของมนุษย์ทั่วไป การบวชโดยสมาทานศีล ๘ เป็นก้าวแรกแห่งการมุ่งออกจากเรือน การบวชของสามเณร

จะปฏิบัติตามศีล ๑๐ ข้อ ซึ่งเป็นการออกจากเรือนชัดเจน ภิกษุจะปฏิบัติตามพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ส่วนภิกษุณีจะ

ปฏิบัติตามพระวินัย ๓๑๑ ข้อ ในการบวชทางพระพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นประโยชน์ ซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุได้

กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการบวชไว้ ๓ ประการด้วยกัน คือ

 ๑. เป็นคุณประโยชน์ที่พึงได้แก่ตัวเอง หมายถึง การบวชจะทำาให้ผู้บวชได้มีโอกาสชำาระและขัดเกลา

กิเลสของตนเองให้เบาบางลง

 ๒. เป็นคุณประโยชน์ที่พึงได้แก่ผู้อื่น คือ การมุ่งตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา และเป็นเนื้อนาบุญ

ของโลก

 ๓. เป็นคุณประโยชน์ที่พึงได้แก่พระศาสนา คือ ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างจริงจังก็ย่อมจะ

ได้ชื่อว่าเป็นศาสนทายาท ผู้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ๔๐๑

 ๔.๒. เนกขัมมะที่มีผลต่อการบรรลุธรรม

 การบำาเพญ็เนกขมัมะเพือ่ศกึษาและปฏิบตัธิรรมตามหลกัธรรมของพระผูม้พีระภาคเจา้ทีเ่ปน็ไปเพือ่

การบรรลุธรรม บรรลุมรรค ผล นิพพาน คำาว่า การบรรลุ หมายถึง การได้ การเข้าถึง การสำาเร็จ การทำาให้แจ้ง ๔๐๒ 

เมื่อมุ่งศึกษาในเนื้อหาของพระพุทธศาสนาเถรวาท และเมื่อนำามารวมกับคำาว่า “ธรรม” จึงทำาให้การบรรลุธรรม 

หมายถึง การได้ การเข้าถึง การสำาเร็จ หรือการทำาให้แจ้งธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 บรรลุธรรม ในภาษาบาลีใช้คำาว่า ญาณทัสสนะ เป็นคำาสมาสระหว่าง คำาว่า ญาณ ที่มีความหมายว่า 

ความรู้ และคำาว่า ทัสสนะ ที่มีความหมายว่า ความเห็น เมื่อนำามาสมาสเข้าด้วยกัน จึงสำาเร็จรูปเป็น ญาณทัส

สนะ มีความหมายว่า การเห็นด้วยญาณคือความรู้ คัมภีร์สารัตถปกาสินีได้ให้ความหมายไว้ ๒ ประการ คือ

 การเห็นด้วยญาณ หมายถึง การเห็นและการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างแจ่มแจ้งซ่ึงคุณลักษณะ ๓ 

ประการ คือ (๑) อนิจจตา ความไม่เที่ยง (๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์ (๓) อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ที่รวมเรียก

วา่ ไตรลักษณ ์ซึง่เปน็อารมณข์องวปิสัสนา ทีพ่ระอรยิเจา้ทัง้หลายเหน็และเขา้ใจอยา่งแจม่แจง้ดว้ยญาน วปิสัสนา 

มรรคและผล ๔๐๓

 การเห็นหรือความรู้ หมายถึง การเห็นและความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำานาจ ของปริวัฎ ๓ หมายความว่า 

สัจจะแต่ละข้อนั้นมีญาณเกิดขึ้น ๓ รอบ รอบที่ ๑ เรียกว่าสัจจญาณ คือรู้อริยสัจ ๔ ว่า เป็นของจริงไม่แปรผัน 

รอบที่ ๒ เรียกว่ากิจจญาณ คือรู้ว่ากิจที่ต้องทำาให้สัจจะแต่ละข้อ รู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละ 

นิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทำาให้แจ้ง มรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำาให้เกิดขึ้น รอบที่ ๓ เรียกว่ากตญาณ คือความรู้ถึงหน้าที่ที่ทำา

แล้วในสัจจะแต่ละข้อ โดยรู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่รู้แล้ว สมุทัยเป็นสิ่งที่ละได้แล้ว นิโรธเป็นสิ่งที่ทำาให้แจ้งได้แล้ว มรรค

เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดมีขึ้นได้ และอาการ ๑๒ หมายความว่าญาณที่เกิดขึ้น ๓ รอบในอริยสัจ ๔ นั้น ๔๐๔

 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ญาณทัสสนะ คือการเห็นอริยสัจ ได้แก่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ ความ

ดบัทกุข ์และขอ้ปฏบิตัถิงึความดบัทกุข ์การเขา้ใจอรยิสจั ซือ่วา่เปน็ของจริงของพระอรยิะ ๔๐๕ คือการบรรลุธรรม

๔๐๑ พุทธทาสภิกขุ, คำาสอนผู้บวช ภาค ๑, (กรุงเทพฯ: สมชายการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๖-๒๓.
๔๐๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๗๐/๔๐๓.
๔๐๓ สำ.สฬา.อ. (ไทย) ๑๘/๑๘๔/๒๐๘.
๔๐๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖/๒๓.
๔๐๕ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต), มังคลัตถทีปนี แปล, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), เล่ม ๕, หน้า ๕๙.

๔๗๖
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นั่นเอง บุคคลผู้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ก็คือบุคคลบรรลุธรรม ซึ่งเรียกว่า อริยะ แปลว่า ผู้ห่างไกลจากกิเลส ๔๐๖

 อยา่งไรกด็ ีเมือ่สำารวจงานวจิยัทีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัการบรรลธุรรมแลว้ทำาใหพ้บวา่พระมหาอำานวย 

อานนโฺท (จันทรเ์ปลง่) ไดใ้หค้ำาจำากดัความของการบรรลธุรรมวา่ หมายถงึ “การบรรลมุรรคผล ตัง้แตพ่ระโสดาบนั 

จนถึงพระอรหันต์ ตามหลักคำาสอนในพุทธศาสนาเถรวาท” ๔๐๗ ส่วนสินขัย วงษ์จำานง ได้ให้คำาจำากัดความของ

การบรรลุธรรมว่าหมายถึง “การเข้าใจอริยสัจ คือการบรรลุธรรมนั่นเอง บุคคลผู้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ก็คือ

บุคคลผู้บรรลุธรรม ซึ่งเรียกว่าอริยะ แปลว่า ผู้ห่างไกลจากกิเลส โดยการได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งในพระพุทธ

ศาสนา ได้แก่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล ๔๐๘ อนาคามิผล และพระอรหัตตผล และพระมหาอดุลย์ ยโสธโร (บุตร 

ตะเคียน) ซึ่งทำา

 วทิยานพินธเ์ร่ือง “การศกึษาเชงิวเิคราะหเ์รือ่งบณัเฑาะกก์บัการบรรลธุรรม” ไดใ้หค้ำาจำากดัความ คำา

ว่า “การบรรลุ” หมายถึง สำาเร็จหรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การเข้าใจธรรมในระดับต้นๆ คือ ระ

ดับโลกียะ จนถึงเข้าใจเข้าถึงธรรมในระดับมรรคผล คือระดับโลกุตระ ๔๐๙

 สรปุไดว้า่ การบรรลธุรรม หมายถงึ การได ้การเขา้ถึง การสำาเรจ็ หรอืการทำาใหแ้จง้ธรรมในพระพทุธ

ศาสนาเถรวาท ซึง่ครอบคลมุไปถงึการบรรลมุรรคผล ต้ังแตร่ะดบัตำา่สดุคอืโสดาบนับคุคลขึน้ไป จนถงึระดบัสงูสดุ

คืออรหันตบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะได้นำาเสนอเป็นลำาดับไป

 ๑. เนกขมัมะกบัธรรมอนัเปน็องคส์ำาคญัใหบ้รรลธุรรม หลกัธรรมคำาสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคเจา้

มมีากมาย แตท่ีจ่ดัวา่เป็นหลกัธรรมทีส่ำาคญัเพือ่นำาไปสูม่รรคผลนัน้ ไดแ้ก ่โพธปิกัขยิธรรม หมายถงึ ธรรมอันเปน็

ฝักฝ่ายของการตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้ ธรรมที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ แบ่ง

เป็น ๗ หมวด ดังนี้

 ๑. สติปัฏฐาน ๔ ๒. สัมมัปปธาน ๔

 ๓. อิทธิบาท ๔ ๔. อินทรีย์ ๕

 ๕. พละ ๕ ๖. โพชฌงค์ ๗ และ ๗. มรรคมีองค์ ๘ 

 รวมเป็น ๓๗ ประการ จึงเรียกว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ซึ่งในแต่ละหมวดมีความสมบูรณ์ใน

ตัวอยู่แล้ว การปฏิบัติตามธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ซื่อว่าปฏิบัติธรรมหมวดอื่นๆ ด้วย

 สาเหตุที่ท่านแบ่งไว้ถึง ๗ ประการอย่างนี้ เป็นเพียงการจำาแนกตามเกณฑ์ที่เอามาเป็นกรอบในการ

พิจารณา เช่น เอาสติเป็นเกณฑ์ก็เป็น สติปัฏฐาน ๔ ถ้าเอากำาลังในการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ก็เป็น พละ ๕ ถ้าเอา

องค์แห่งความรู้เป็นเกณฑ์เป็นโพชฌงค์ ๗ ถ้าเอาหนทางในการปฏิบัติเป็นเกณฑ์เป็น มรรคมีองค์ ๘ ดังนี้ เปรียบ

เสมอืนมนษุย ์ถา้เราจะแบง่ความเปน็มนษุยก์ส็ามารถแบง่ไดห้ลายอย่าง เชน่ ถา้เอาเพศเปน็เกณฑก์ม็ ี๒ เพศ คอื 

ชายกับหญิง ถ้าเอาอวัยวะเป็นเกณฑ์มี ๓๒ ประการ มี เนื้อ หนัง กระดูก หัวใจ ตับ อาหารเก่า เสลด นำ้าเลือด 

เป็นต้น ถ้าเอาระบบการทำางานของร่างกายเกณฑ์เป็น ๗ ประการ เช่น ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ

๔๐๖ สินชัย วงษ์จำานง, “การศึกษาคติภพของคฤหัสถ์ผู้เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๗ – ๘. 
๔๐๗ พระมหาอำานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง), “การศึกษาเร่ืองการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓.
๔๐๘ สินชัย วงษ์จำานง, “การศึกษาคติภพของคฤหัสถ์ผู้เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา”, หน้า ๓, ๒๖.
๔๐๙ พระมหาอดุลย์ ยโสธโร (บุตรตะเคียน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองบัณเฑาะก์กับการบรรลุธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓.

๔๗๗
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ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น จะเห็นว่ามนุษย์ในความหมายที่เรารู้จัก สามารถแบ่งส่วนต่างๆ ให้เห็นได้ใน

หลายแง่มุม ในหลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรมก็เช่นกัน สามารถแบ่งออกเป็นหลายเช่นเดียวกัน

 ความสำาคัญของ โพธิปักขิยธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ มีดังนี้

 โพธิปักขิยธรรม อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์ เพื่อถอนอนุสัย เพื่อ

กำาหนดรู้สังสารวัฏอันยืดยาว เพื่อความสิ้นอาสวะ ๔๑๐ และหวังผล ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อ

ยังมีความถือมั่นเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๔๑๑

 ๒. เนกขัมมะกับวิธีปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม การจะบรรลุธรรมได้นั้น จะต้องลงมือปฏิบัติอย่าง

จริงจัง เพียงแต่ศึกษาตามทฤษฎีอย่างเดียวไม่สามารถทำาให้ผู้นั้นบรรลุธรรมได้ ในการจะปฏิบัติเพื่อนำาไปสู่การ

บรรลุธรรมนั้นมีความแตกต่างกัน ท่านแยกไว้ ๔ แนวทางด้วยกัน คือ

 ๑. สมถปุพพังคมวิปัสสนา วิปัสสนามีสมถะนำาหน้า การเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนำาหน้า

 ๒. วิปัสสนาปุพพังคมสมถะ สมถะมีวิปัสสนานำาหน้า การเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำาหน้า

 ๓. ยุคนัทธสมถวิปัสสนา สมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กัน การเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป

 ๔. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส วิธีปฏิบัติเมื่อจิตถูกซักให้ขาดด้วยธรรมุธัจจ์ คือ ความฟุ้งซ่านธรรมหรือ

ตื่นธรรม คือ การเข้าใจผิดยึดถือเอาผลที่ประสบในระหว่างว่าเป็นมรรคผลนิพพาน ๔๑๒

 ๓. เนกขมัมะทีม่ผีลตอ่การบรรลธุรรม หลกัธรรมทีใ่ช้เปน็เกณฑ์แบง่ระดบัการบรรลุธรรมคือสังโยชน์ 

๑๐ โดยทีส่งัโยชนห์มายถงึ กเิลสทีผ่กูใจสตัว ์หรอือกศุลธรรมทีผู่กมดัสัตวไ์วก้ลัปท์กุขใ์นสังสารวฏั เหมอืนผูกเทยีม

สตัวไ์วก้บัรถ สงัโยชน ์๑๐ ๔๑๓ ไดแ้ก ่สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส กามราคะ ปฏฆิะ รปูราคะ อรปูราคะ 

มานะ อทุธจัจะและอวชิชา การนำาเสนอในรายละเอยีดจะนำาตวัอยา่งบคุคลในครัง้พทุธกาลมาประกอบ โดยบาง

บคุคลในขณะนัน้ยงัคงเปน็บคุคลธรรมดาเพือ่สรา้งความเขา้ใจในสังโยชน ์แตใ่นกรณขีองผู้บรรลุธรรมยกเว้นพระ

อรหันต์ ยังคงมีสังโยชน์นี้บางประเภทอยู่เพียงแต่ปฏิบัติการไม่รุนแรงเท่าของบุคคลธรรมดา ๔๑๔

 การบำาเพญ็เพยีรเนกขมัมะถงึบรรลธุรรมเปน็พระอรยิบคุคลในพระพทุธศสนานัน้ ไดแ้สดงไวว้า่ ตอ้ง

กำาจัดละซึ่งสังโยชน์ทั้งปวง คือในสังโยชน์ ๑๐ อย่าง ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ 

ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะและอวิชชา

 บคุคลผูท้ำาความเพยีรเนกขัมมะทีจ่ะสามารถตดัละไดข้ัน้ไหนกแ็ลว้แตก่ำาลงัสตปิญัญาของแตล่ะบคุคล 

ในสังโยชน์ ๑๐ นี้ พระอริยบุคคล ๔ จำาพวก ท่านละสังโยชน์ได้ตามลำาดับ ดังนี้

 พระโสดาบัน สามารถละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส มีศรัทธา

ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เพราะปฏิบัติธรรมจนเข้าใจหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทรงแสดงจนหมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ ในหลักธรรมคำาสอน และเชื่อมั่นในพระอริยสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติธรรม

ตามคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง จนบรรลุความเป็นอริยบุคคลได้

 พระสกทาคาม ีผูบ้รรลสุกทาคามบิคุคล ผูส้ามารถละสังโยชนไ์ด ้๓ ขอ้ คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และ

สีลัพพตปรามาสได้แล้ว ยังทำา ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงไปด้วย พระสกทาคามี ผู้บรรลุสกทาคามิบุคคล

๔๑๐ สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๒๑-๔๒๓/๓๖๖-๓๖๗.
๔๑๑  สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๓๕/๓๖๘
๔๑๒ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หน้า ๓๒๖.
๔๑๓ พระมหาอำานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง), “การศึกษาเร่ืองการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, หน้า ๑๑๕.
๔๑๔ นันทพล โรจนโกศล, “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองขันธ์ ๕ กับการบรรลุธรรมในพระพุทธ ศาสนาเถรวาท”, หน้า ๑๖๘.
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ในมนุษยโลก จะไปเกิดในเทวโลก อยู่ในเทวโลกจนสิ้นอายุขัย แล้วกลับมาสู่มนุษยโลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกำาจัด

ทุกข์ให้สิ้นไปได้ จะบรรลุอรหัตตผลในมนุษยโลก และนิพพานในมนุษย์โลก เป็นผู้ทำาได้บริบูรณ์ในขั้นศีล ทำาได้

พอประมาณในขั้นสมาธิ ทำาได้พอประมาณในขั้นปัญญา

 พระอนาคาม ีคอื ผูม้ปีรนิพิพานในทีผ่ดุเกดิขึน้ไมเ่วยีนกลับมาเกดิเปน็มนษุยอี์ก เปน็ผูท้ำาไดบ้รบิรูณใ์น

ศีล ทำาได้บริบูรณ์ในสมาธิ แต่ทำาได้พอประมาณในปัญญา สามารถละสังโยชน์ได้ ๕ ข้อ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สลีพัพตปรามาส กามราคะ ปฏฆิะ นัน่ คอื สามารถละสงัโยชนเ์บือ้งตำา่ (โอรมัภาคยิสงัโยชน)์ ไดห้มดสิน้แลว้คมัภรี์

ปุคคลบัญญัติได้จำาแนกพระอนาคามี ทั้งหมดมี ๕ ประเภท ๑) อันตราปรินิพพานยี ๒) อุปหัจจปรินิพพานยี ๓) 

อสังขารปรินิพพานยี ๔) สสังขารปรินิพพานยี ๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

 พระอรหันต์ เป็นผู้ละได้แล้วสังโยชน์เบื้องสูง (อุทธัมภาคิยสังโยชน์) คือละได้อีก ๕ ข้อสุดท้าย 

หมายความว่า พระอรหันต์ สามารถละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ได้จนหมดสิ้นนั่นเอง พระอรหันต์ มี หลายประเภท กล่าว

คือ ๑) สุกขวิปัสสก ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน ๒) ปัญญาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา (ที่นอกจากสุกขวิปัสสก) ๓) อุภโต

ภาควิมุต ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน ๔) เตวิชชะ ผู้ได้วิชชาสาม ๕) ฉฬภิญญะ ผู้ได้อภิญญาหก ๖) ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้

บรรลปุฏสิมัภิทาสี ่การบรรลธุรรมระดบันีข้ัน้มรรค เรยีกวา่ อรหัตตมรรค ขัน้ผลเรยีกวา่อรหัตตผล พระอรยิบคุคล

ผู้ได้บรรลุมีชื่อว่า พระอรหันต์

๕. สรุป
 เนกขมัมะ คอื การนำาตวัเพือ่ออกจากความชัว่ทัง้หลายโดยสิน้เชงิ นกับวชของศาสนาจะเวน้จากการ

ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติสามัญธรรมดา เป็นเหมือนตัวแทนของศาสดา ทำาหน้าที่อบรมส่ังสอนให้คนเป็นคนดี ซ่ึง

แต่ละศาสนาอาจมีอุดมคติสูงสุดต่างกัน ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการบวช เป็นกระบวนการสร้างคนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างมนุษย์ให้กลายเป็นพระอรหันต์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาสร้างประโยชน์แก่

สงัคม เมือ่ทา่นเหลา่นัน้ไดศ้กึษาคน้ควา้ปฏบิตัจินรูแ้จง้ธรรมะแล้วนำาธรรมะมาบอกกล่าวแกค่นทัว่ไป เพือ่ชว่ยให้

สังคมสงบสุข ให้โลกเกิดความสันติสุข

 หลักธรรมคำาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีมากมาย แต่ที่จัดว่าเป็นหลักธรรมที่สำาคัญเพื่อนำาไปสู่

มรรคผลนั้น ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้ ธรรมที่

เก้ือหนุนแก่อริยมรรค โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ แบ่งเป็น ๗ หมวด ดังน้ี ๑. สติปัฏฐาน ๔ ๒. สัมมัปปธาน ๔

๓. อิทธิบาท ๔ ๔. อินทรีย์ ๕ ๕. พละ ๕ ๖. โพชฌงค์ ๗ ๗. มรรคมีองค์ ๘ รวมเป็น ๓๗ ประการ จึงเรียกว่า 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ซึ่งในแต่ละหมวดมีความสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้ว การปฏิบัติตามธรรมหมวดใดหมวด

หนึ่งก็ได้ซื่อว่าปฏิบัติธรรมหมวดอื่นๆ ด้วย

 หลักธรรมท่ีใช้เป็นเกณฑ์แบ่งระดับการบรรลุธรรมคือสังโยชน์ ๑๐ โดยที่สังโยชน์หมายถึง กิเลสท่ี

ผูกใจสัตว์ หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว์ไว้กัลป์ทุกข์ในสังสารวัฏ เหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถ สังโยชน์ ๑๐ ได้แก่ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะและอวิชชา การนำา

เสนอในรายละเอียดจะนำาตัวอย่างบุคคลในครั้งพุทธกาลมาประกอบ โดยบางบุคคลในขณะนั้นยังคงเป็นบุคคล

ธรรมดาเพื่อสร้างความเข้าใจในสังโยชน์ แต่ในกรณีของผู้บรรลุธรรมยกเว้นพระอรหันต์ ยังคงมีสังโยชน์นี้บาง

ประเภทอยู่เพียงแต่ปฏิบัติการไม่รุนแรงเท่าของบุคคลธรรมดา 

๔๗๙



480 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 การบำาเพ็ญเพียรเนกขัมมะถึงบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาน้ัน ได้แสดงถึงการ

กำาจัดละซึ่งสังโยชน์ทั้งปวง คือในสังโยชน์ ๑๐ อย่าง บุคคลผู้ทำาความเพียรเนกขัมมะที่จะสามารถตัดละได้ขั้น

ไหนก็แล้วแต่กำาลังสติปัญญาของแต่ละบุคคล ในสังโยชน์ ๑๐นี้ พระอริยบุคคล ๔จำาพวก ท่านละสังโยชน์ได้ตาม

ลำาดับ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เป็นพระขีณาสพ เป็นผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลส ตัด

ละหมดสิ้นสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ได้อย่างเด็ดขาด
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ศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคมไทยปัจจุบัน

A Study of Application of forgiveness in the Current Thai Society

พระสมุห์สมพร รตนรำสี (ดาทอง) *

พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร, ผศ.ดร., สรเชต วรคามวิชัย **

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคม

ไทยปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒) เพื่อศึกษาคุณค่าของอภัยทานในพระพุทธศาสนา ๓) เพื่อวิเคราะห์แนวทางประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคมไทย

ปัจจุบัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 อภยัทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท คอื การทำาใหไ้มก่ลวั ไมม่ภียั ใหค้วามปลอดภยั รูจ้กัการยกโทษ

ใหก้นัโดยไมถ่อืโทษพยาบาท อาฆาตจองเวรตอ่กนั สร้างความรกั ความสามคัค ีมจีติเมตตาธรรม ทัง้การพดู การก

ระทำา ที่แสดงออกต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การรักษาศีล การภาวนามัย การมีเมตตาธรรม และการ

มขีนัตธิรรม เมือ่เผชญิหนา้กนั ทำาใหรู้ส้กึถงึความอบอุ่น ไมน่า่กลัว หรอืหวาดระแวงสงสัย ดว้ยการแสดงออกทาง

กาย ทางวาจา และทางใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลทั้งต่อคนและสัตว์

 คุณค่าของอภัยทาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของทาน ซึ่งมีผลต่อปัจเจกบุคคล ต่อพระพุทธ

ศาสนา ต่อสังคมส่วนรวม และเรื่องของศีล ที่มีผลทางกายและวาจา เป็นคุณค่าที่นำาไปสู่การปฏิบัติทางสังคม 

เช่น ลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม สร้างความรักความสามัคคี สร้างสันติสุข เพิ่มมิตรภาพ เป็นบ่อเกิดแห่ง

สันติ ทำาให้เกิดเมตตา เป็นการสร้างมหากุศล และเป็นคุณค่าต่อครอบครัว เช่น การปฏิบัติต่อสามี การปฏิบัติ

ต่อภรรยา และการปฏิบัติของบิดามารดาต่อบุตรธิดา

 การประยุกต์ใช้อภัยทาน สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น การประยุกต์ใช้อภัยทานใน

สังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์ใช้อภัยทานในด้านสังคมการเมือง การประยุกต์ใช้อภัยทานระหว่างการทำางาน

บริหารงานร่วมกัน การประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคมครอบครัว การอภัยทานแก่สัตว์เดรัจฉาน และการประยุกต์ 

ในเขตอภยัทาน อนัมวีธิปีฏบิตั ิคอื การฟงัอยา่งลกึซึง้และการฟงัอยา่งตัง้ใจ การเคารพใหเ้กยีรตชิวีติอืน่และสตัว์

อื่น การเคารพให้เกียรติในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่คุกคามหรือแก่งแย่งทรัพย์สินของคนอื่น โดยประกอบอาชีพที่

สุจริต โดยการกระทำาทางกาย การกระทำาทางวาจา และการกระทำาทางใจ นำาไปสู่ความรัก ความสงสาร ความ

ยินดี มีใจเป็นกลาง จนนำาไปสู่ความสุขในการดำาเนินชีวิตตลอดไป 

คำาสำาคัญ: การประยุกต์ใช้, อภัยทาน, พระพุทธศาสนาเถรวาท

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
**คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract
 

 This qualitative research aimed at 1) studying forgiveness in Theravada Buddhism; 

2) exploring values of forgiveness in Buddhism, 3) analyzing a guideline for application of 

forgiveness in the current Thai society. 

 The result of this research were found as follows 

 The forgiveness in Theravada Buddhism means fearlessness, harmlessness, safety, 

forgiveness to one another without vengeance, but love, unity, loving-kindness both verbal 

and act expressed to others in the light of donation, precept observation, and meditation. To 

possess kindness and patience bring about spiritual warmth, fearlessness, doubts and suspicion 

via an expression of body, speech and mind with smiling, cheerful and helpful to both human 

beings and animals. 

 With regard to the value of forgiveness, it involves with donation or giving that results 

in an individual, Buddhism, society and public. For Sila which give an impact to both speech 

and body, it is the value leading to social practice such as reduction of social conflict, unity 

creation, creation of peace and friendship, a source of peace, kindness, great wholesome etc., 

and value for family i.e. reaction between husband and wife, parents and children. 

 For the application of the forgiveness, it is varied depending on context and situation. 

For instance, the forgiveness can be applied in the current Thai society, social and political 

context, working collaboration, family, animals including application of forgiveness in which 

proper practice should be followed; deeply and profoundly and attentively listening, honor-

ing other living things, other’s belongings without taking other’s property by force by doing 

right career. Besides, the forgiveness can bring forth love, pity, delight, equanimity leading to 

sustainable happiness in livelihood. 

Keywords: Application, Forgiveness, Theravada Buddhism

๑. บทนำา
 หลกัการให้อภยัทานในพระพทุธศาสนาถอืเปน็ส่ิงสำาคัญมากในการดำาเนนิชีวิตอยูร่ว่มกันในสังคมไทย

ปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลางความคิดที่แตกต่างกัน จนนำาไปสู่ความขัดแย้งตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่างอย่างเห็นได้

ชัด อันเนื่องมาจากการไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน จนนำาไปสู่ความขัดแย้งระดับที่สูงขึ้น และอาจนำาไปสู่สงคราม

ระหวา่งคนไทยดว้ยกนั เพราะไมรู่จ้กัการใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั ซึง่เกดิจากปญัหาความขดัแย้งกนัในทางความคดิ 

ทางการศึกษา และสังคมการเมืองนับวัน ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะหาทางแก้ไข กลายเป็น

ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันมากมายหลายประการ นำาไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก ต่างฝ่ายต่างมี

จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน มีความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาความ
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ขัดแย้งที่ใหญ่มากยากที่เราจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ หากทุกฝ่ายยอมรับฟังหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ช่วย

กันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยหลักธรรมเรื่อง อภัยทาน ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ยกระดับจิตใจของมนุษย์ ให้เป็นผู้

ที่รู้จักเสียสละ ลดละความตระหนี่ หลีกหนีความโลภ ความโกรธ ความหลง และดำารงธรรมด้วยความมีเมตตา 

และขันติ และอภัยทานนี้ นอกจากจะเป็นหลักธรรมเฉพาะแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับหลักธรรมอื่นๆ เช่น การให้

ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา

 การศกึษาหลกัธรรมเรือ่งอภยัทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท อนัเป็นหลักธรรมเบือ้งตน้ ทีเ่ปน็เครือ่ง

ยึดเหนี่ยวนำ้าใจกันและกันไว้ จัดเป็นการทำาบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นบุญจากการให้

ทาน บุญจากการรักษาศีล และบุญจากการเจริญภาวนา เป็นการปฏิบัติที่นำาไปสู่เป้าหมายตามเจตนาของผู้ที่

กระทำานั้นๆ และยังถือว่าเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่อีกด้วย

 การให้อภัยทานในพระพุทธศาสนา เป็นการให้ความปลอดภัย ความไม่มีภัยแก่ตนและคนอื่น ไม่ถือ

โทษโกรธเคืองล่วงเกินผู้อื่น ไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใด มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น ซึ่งอภัยทานนี้ จะมีคุณค่า

ต่อการให้ทาน เป็นการเสียสละ ละความโลภ โกรธ หลง และมีคุณค่าในการบำาเพ็ญศีล เป็นการไม่เบียดเบียน

กันและกัน และมีคุณค่าทางสังคม เป็นการลดความขัดแย้ง สร้างสันติสุข และมีคุณค่าต่อครอบครัว เป็นการมี

ความเคารพในกันและกัน เพื่อให้เกิดความสงบสุขปราศจากโทษ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ๔๑๕ อภัยทาน 

เป็นทานที่ให้โดยไม่ต้องสูญเสียเงินทองหรืออะไรทั้งสิ้น และเมื่อให้แล้วกลับได้รับสิ่งมีค่าอย่างมหาศาล นั่นก็คือ 

ความสบายใจที่จะไม่มีเวรมีภัยกับใคร ความสุขใจที่ได้ให้อภัยแก่เขาโดยที่เขาก็รับรู้ว่า ให้อภัยแก่เขาแล้ว คนให้

สุขใจ คนรับก็สุขใจขึ้นทันที ความภาคภูมิใจที่เอาชนะจิตใจตำ่าทรามของตนได้ ความเป็นผู้มีใจสูง ที่ยอมให้ได้ใน

สิ่งที่ปุถุชนท่ัวไปไม่อยากให้กัน เม่ือกล่าวถึงเรื่องของทาน คนส่วนมากก็จะเข้าใจในทำานองเดียวกันว่า คือการ

ให้เงินให้ทอง ให้ข้าวของสิ่งของเครื่องอุปโภคเท่านั้น แต่ที่จริงทานไม่ได้หมายเอาเพียงเท่านี้ การให้แบบนี้ใน

พระพุทธศาสนาเรียกว่า อามิสทาน ส่วนการให้อย่างที่สองคือ การให้ความรู้ความเข้าใจ การให้คำาปรึกษา การ

แนะนำาแนะแนวในเรื่องต่างๆ ในการดำาเนินชีวิต เพราะว่าโดยปกติแล้ว คนที่จะเก่งไปเสียทุกเรื่องทำาได้ทุกอย่าง

โดยไม่ต้องอาศัยการชี้แนะให้คำาปรึกษาจากคนอื่นนั้นคงจะมีน้อย คนเราจะถนัดบางอย่างหรือเก่งบางอย่าง แต่

บางอย่างก็ไม่ได้เก่งไม่ถนัดเลย ต้องอาศัยคนอื่นจึงจะทำางานให้เสร็จลงได้ 

 การให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ธรรมทาน อามิสทาน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความขัดสน

ยากจนในดา้นของกินของใชไ้ด ้ธรรมทานช่วยแกป้ญัหาได้หลายดา้น ยิง่ใหญท่ีส่ดุกค็อื แกปั้ญหาเรือ่งภพชาติ การ

เวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ปัญหาที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันก็คือ ปัญหาการทะเลาะแก่งแย่ง

แบ่งพรรคแบ่งพวกขาดความสามัคคี จะเอาแพ้เอาชนะกัน จนเกิดปัญหาการสูญเสียทั้งสองฝ่ายส่งผลต่อระบบ

เศรษฐกิจไทย การให้อภัยทานเป็นสิ่งที่ให้กันทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ความไม่อาฆาตจองเวรอย่าง

นี้ เรียกว่า อภัยทาน ๔๑๖ เช่นเดียวกันทานทั้งหลาย คืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจผู้ใด จะยัง

จิตใจผู้นั้นให้ผ่องใส พ้นจากความทุกข์ มีแต่ความสุขใจ

 สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าทางธรรม หรือคุณค่าแห่งความดีงาม จะ

เห็นได้ว่าสังคมมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น เพราะตกเป็นทาสของวัตถุ ที่เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการมาก

เท่าใด ยิ่งไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ จึงทำาให้ขาดศีลธรรม มีความเห็นแก่ตัว จนนำาไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

๔๑๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), อภัยทาน: การให้ท่ียากและย่ิงใหญ่ของมนุษย์, (กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๑๗๓.
๔๑๖ พระพุทธทาสภิกขุ, อภัยทาน: การให้ท่ียากและย่ิงใหญ่ของมนุษย์, (กรุงเทพฯ สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๓๕-๓๗.
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กล่าวโทษว่าร้ายกัน มีเหตุทะเลาะกัน จึงเป็นสาเหตุแห่งการขัดแย้งกันตามมา ส่วนอภัยทาน เป็นหลักธรรมที่มุ่ง

ใหเ้กดิสนัตสิขุ ความสงบรม่เยน็ โดยการมเีมตตาธรรม ซึง่จะทำาใหเ้กดิความสนัตสิขุตอ่สงัคมไทยได ้ดงันัน้ ผูว้จัิย

จงึไดศ้กึษาแนวทางการประยกุตใ์ช้อภยัทานในสงัคมไทยปจัจบุนั เพือ่นำาไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นสงัคมการเมอืง การ

ทำางานร่วมกัน ครอบครัว แม้แต่การให้อภัยทานกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไป 

 ดว้ยเหตุผลทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน้ การอภยัทานในทางพระพทุธศาสนานัน้เปน็เรือ่งทีดี่ เปน็ส่ิงทีจ่ำากดัเวร

ภัยได้จริง และยังเป็นพุทธวิธีแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ที่ใช้หลักของทาน ศีล ภาวนา หรือหลักศีล สมาธิและปัญญา 

เป็นมหากุศล เป็นการสะสมบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ๔๑๗ ถ้าทุกคนในสังคมไม่อยากมีเวรมีภัยต่อกันทั้งในชาติ

นี้และชาติต่อๆ ไป สังคมนั้นต้องรู้จักการให้อภัย ด้วยความคิดว่า บุญบาปมีจริง ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว ทำากรรม

ได้กรรม ทำาเวรได้เวร เราจึงสามารถที่จะให้อภัยทานได้ ดังนั้น อภัยทานทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาแล้วนั้น 

สามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นสงัคมไทยปจัจบุนัได ้โดยทีจ่ะทำาใหสั้งคมเกดิความสงบสุข เป็นไดท้ัง้ทางปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย หลังจากที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลนำามาวิเคราะห์แล้ว น่าจะค้นพบคำา

ตอบที่ชัดเจน แล้วนำาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาคุณค่าของอภัยทานในพระพุทธศาสนา

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคมไทยปัจจุบัน

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) คือศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ

(Primary sources) จากพระไตรปิฎกภาษาไทยและภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้อมูล

ทุติยภูมิ (Secondary sources) จากเอกสารงานวิชาการต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการ

วิจัย (Research Process) ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 ขั้นที่ ๑ ผู้วิจัยจะดำาเนินการศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับอภัยทาน จากพระไตรปิฎกและเอกสาร

งานวิชาการต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักธรรมในการพัฒนาอภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนา หลัก

ธรรมสำาคัญที่สัมพันธ์กับอภัยทาน วิธีการของอภัยทาน : หลักธรรมที่เป็นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติของอภัยทาน 

เป็นต้น

 ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

 ขั้นที่ ๓ สรุปการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

 ขั้นที่ ๔ เผยแพร่ผลการวิจัย

๔๑๗ อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๘.
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๔. สรุปผลการวิจัย
 ผลจากการวจิยัพบวา่ คำาวา่ อภยัทาน มคีวามหมายดงันี ้คอื การงดเวน้การให ้ในลกัษณะของเจตนา 

เช่น การยกโทษให้ ไม่โกรธเคืองกันเมื่อเวลาเกิดเรื่องทะเลาะกัน การให้อภัยทานเป็นสิ่งที่ให้กันได้ ให้ได้ทั้งทาง

กาย ให้ได้ทั้งทางวาจา ให้ได้ทั้งทางจิตใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ต้องมีสัมมาทิฎฐิ ความเห็นถูกต้อง และมีองค์

ประกอบที่สำาคัญคือศีล ด้วยเหตุผลที่ว่า ศีล จะเป็นระบบภูมิคุ้มกันควบคุมชีวิตด้านนอก ด้วยการแสดงออกทาง

กาย และวาจา โดยป้องกันไม่ให้มนุษย์ไปเบียดเบียน และทำาร้ายคนอื่น ซึ่งจะเป็นเหตุนำาไปสู่ความขัดแย้ง หรือ 

เมือ่มคีวามขดัแยง้เกิดขึน้ กจ็ะสามารถจดัการความขดัแยง้ไมใ่หล้กุลามไปสูส่งัคม สว่นหลกัธรรมทีม่คีวามสำาคญั

นั่น คือ ขันติ ความอดทน มีหน้าที่สะกดข่มความดุร้าย กล่าวคือ ต้องมีความอดทน อดกลั้นต่อคำาปรามาสของผู้

อื่น โดยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใด ๆ  เพราะขันติ สามารถขจัดความความพยาบาทไม่ให้เฟื่องฟู ถ้าเราคิดเข่นฆ่าจอง

ลา้งจองผลาญ ถา้เขาดา่เรา เราคดิวา่โอกาสสกัวนัหนึง่ขา้งหนา้เราจะดา่ตอบ เขาลงโทษเรา เราจะลงโทษเขาตอบ 

เขาตีเรา เราคิดว่าเราจะตีเขาตอบ แต่โอกาสมันยังไม่มี คิดเข้าไว้ในใจว่า เราจะทำาอันตรายตอบ อย่างนี้ เป็นการ

อาฆาตพยาบาท ในทางพระพุทธศาสนามีทัศนะคติว่า เป็นไฟเผาผลาญดวงจิต สำาหรับการพัฒนาจิตใจเพื่อให้

เกิดอภัยทานนั้น สิ่งแรกที่เป็นสัจธรรมที่เราจะต้องเข้าใจ คือ สาเหตุที่แท้จริง (สมุทัย) ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยภายใน

ของปัญหาความขัดแย้ง ท่ีจะยกระดับจิตใจของผู้ปฏิบัติให้รู้จักการเสียสละ เพื่อลดละความตระหนี่ หนีความ

โลภ หลบความโกรธ อดโทษความหลง ดำารงธรรมด้วยหลักเมตตาและขันติ อภัยทานนอกจากจะเป็นหลักธรรม

เฉพาะแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับหลักธรรมอื่นๆ เช่น หลักการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา จากการที่

ได้ศึกษาอภัยทานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในเบ้ืองต้นมา พอที่จะได้คำาตอบและมองเห็นคุณค่าของอภัยทานที่

จะใช้เป็นแนวทางหลักในการดำาเนินชีวิต และจะทำาให้สังคมเกิดความสงบสุขความร่มเย็น เป็นต้น

 ผลจากการวิจัยพบว่า คุณค่าของอภัยทาน เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องด้วยศีล เป็นเบื้องต้น คือ ศีล เป็นหลัก

แห่งความประพฤติเป็นพื้นฐานในการครองชีวิตให้สมบูรณ์ มีคุณค่าในการครองของชีวิตดำาเนินชีวิตปราศจาก

โทษ ไม่เบียดเบียน ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งภัยเวร เพราะภัยเวรย่อมมีความสัมพันธ์กับเรื่องกรรมโดยตรง จะต้องรับ

ผิดชอบตามกฎแห่งกรรม คือ ผลของกรรม ดังนั้น การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม การ

ไมพู่ดเทจ็ และการไมด่ืม่สรุาเมรยั ยอ่มไมก่อ่ภยัเวรเบยีดเบยีนตนเอง บัน่ทอนความก้าวหนา้ในชวีติประจำาวนัใน

ปจัจบุนั และอนาคต และสิง่ทีม่คีณุคา่อกีประการหนึง่ คือ “ทาน” ยงัเปน็เรือ่งสำาคัญ เปน็เรือ่งพืน้ฐานทีท่กุคนจะ

ตอ้งเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจ เพือ่จะไดป้ฏิบตัใิหถ้กูตอ้ง ไมว่า่จะเปน็เศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีพราหมณม์หาศาล กษตัรยิ ์วณพิก 

ยาจก หากเขาได้บำาเพ็ญทาน ชีวิตของเขาก็จะไม่อับจน มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ “ทาน” เป็นการแบ่งปัน การ

ชว่ยเหลอืจนุเจอื ไมค่ดิเอาแตป่ระโยชนต์นเปน็ทีต่ัง้ การให้ทานนอกจากจะมีความสำาคัญตอ่บคุคล และพระพทุธ

ศาสนา ยังมีความสำาคัญต่อสังคมส่วนรวม เพราะคนเราจะอยู่คนเดียวโดยลำาพังในสังคมไม่ได้ การให้ทานจึงเป็น

เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัตอ่สงัคม และตอ้งมธีรรมเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจ ๔ ประการ คือ (๑) ทาน การใหป้นัสิง่ของ (๒) 

ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก (๓) อัตถจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ (๔) สมานัตตตา การวางตนสมำ่าเสมอ 

เป็นต้น คุณค่าของอภัยทานนั้น จำาเป็นต้องประกอบไปด้วย วิธีการดังต่อไปนี้ (๑) อภัยทานทางกาย เป็นวิธีการ

ของอภยัทานทีแ่สดงออกอยา่งชดัเจนเชน่เดียวกบัอภยัทานทางวาจา เปน็การกระทำาทีเ่ชือ่มโยงมาจากอภยัทาน

ทางใจ และวาจา ซึ่งวิธีการของอภัยทานทางกาย ในการนำามาจัดการปัญหาของความขัดแย้ง (๒) อภัยทานทาง

วาจา เป็นวิธีการให้ความไม่มีภัย โดยการใช้วัจนะภาษา ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งนั้น กล่าวคือ ต้องมี

ศิลปะในการใช้คำาพูด เป็นวิธีการสื่อสารของสุภาพชน ในการที่จะนำามาซึ่งความเข้าใจซึ่งกัน และกัน วิธีการของ
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อภัยทานทางวาจา เป็นการกล่าวคำาพูด ที่มีลักษณะ ดังนี้ คือ (ก) กล่าวคำาพูด ที่สุภาพ ไพเราะ ไม่หยาบคาย (ข) 

กล่าวคำาพูดที่ ซื่อสัตย์จริงใจ เหมาะแก่กาล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง (ค) กล่าวคำาพูดที่พูดด้วยความปรารถนา

ดีต่อกัน เป็นคำาพูดที่ไม่เบียดเบียนทำาร้ายผู้อื่น ไม่ดูถูกเหยียดหยาม เช่น กล่าวคำาพูดที่แสดงให้เห็นว่า ตนเอง

เหนือกว่า หรือ ยกตนข่มท่าน (ง) กล่าวคำาพูดที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ หลีกเล่ียงการใช้คำาพูดที่พูดยุยงให้

เกิดการแตกแยก หรือเกิดความรุนแรงการกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” เป็นวิธีหนึ่งของวิธีการอภัยทานทางวาจา โดย

เป็นคำาที่นิยมมากที่สุด (๓) อภัยทานทางใจ เป็นวิธีการให้ความไม่มีภัย ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มแรก ที่จะเดินเข้าไปสู่

กระบวนแห่งอภัยทานในการจัดการความขัดแย้ง โดยการ เปิดใจ เพื่อรื้อถอนสลายการยึดมั่นถือมั่น (ทิฏฐิ) ใน

ตวัตน ยอมรบักบัความเปน็จรงิทีเ่กดิขึน้ ซึง่หมายความรวมไปถงึ การเปดิใจพรอ้มทีจ่ะสำานกึผดิ หรอื ยอมรบัผดิ 

ในสิ่งที่กระทำาต่อกัน อภัยทานทางใจนั้น ยังเป็นการฝึกใจ ให้มีความอดทน เป็นอิสระจากความอาฆาต พยาบาท

โกรธแค้นทั้งปวง ปรับเปลี่ยนใจให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แม้ว่าจะเป็นคู่กรณีในความขัดแย้งก็ตาม ซึ่ง

ถือได้ว่า เป็นการเอาชนะใจตัวเอง ผลที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักอภัยทาน ย่อมได้ผล ๕ ประการ คือ (๑) ย่อม

เป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก (๒) สัตบุรุษย่อมเป็นผู้คบหา (๓) กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๔) ผู้ให้ย่อมไม่

ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ (๕) ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

 ประยุกต์อภัยทานในสังคมไทยปัจจุบัน ผลจากการวิจัยได้พบว่า อภัยทานสามารถนำาไปประยุกต์ 

ได้หลายด้าน โดยเฉพาะ ด้านสังคมการเมือง ด้านการทำางานบริหารงานร่วมกัน ด้านสังคมครอบครัว อภัยทาน

แก่สัตว์เดรัจฉาน เขตอภัยทาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งมีวิธีการ คือ ๑) การฟังอย่างลึกซึ้ง หรือ การฟัง

อย่างตั้งใจ ๒) การเคารพ และให้เกียรติชีวิตของผู้อื่นและสัตว์อื่น ๓) การเคารพ และให้เกียรติในทรัพย์สินของ

ผู้อื่น ไม่คุกคามหรือแก่งแย่ง ช่วงชิงทรัพย์สินของคนอื่น โดยการประกอบอาชีพที่สุจริต จะเห็นได้ว่า ก) วิธีการ

ให้อภัยทางใจ การให้อภัยในลักษณะนี้ ต้องเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ว่า การจับความโกรธ ความเกลียด ความ

ชิงชัง ความอาฆาตมาขังเอาไว้ในใจนั้น เป็นการบั่นทอนศักยภาพในการทำางาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน จะเห็นว่า ในพระพุทธศาสนาจะเน้นที่เจตนาเป็นสำาคัญ เจตนาที่ผู้กระทำาได้ตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่า สิ่ง

ที่ทำาลงไปได้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง และตัดสินใจที่จะแสดงออกโดยการรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

ข) วิธีการให้อภัยทางกาย ในพระพุทธศาสนาจะขออภัยทางกาย ด้วยการน้อมกายของตัวเองเข้าไปหาคู่กรณีที่

ได้ล่วงละเมิดในด้านใดด้านหน่ึง ซ่ึงในกลุ่มพระสงฆ์ใช้คำาว่า “สามีจิกรรม”อันเป็นการขอขมา หรือขออภัย ค) 

วิธีการให้อภัยทางวาจา หากมีผู้ใดผู้หนึ่งได้กระทำาผิดพลาดบกพร่อง มักจะกล่าว ขออภัย หรือขอโทษว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญา การให้อภัยทานทางวาจา มีรายละเอียด ดังนี้ คือ 

 ๑) การใช้วาจาที่เหมาะสม คือ คำาพูดจะประกอบไปด้วยคำาไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวล เป็นคำาพูดที่

ไม่เบียดเบียนทำาร้ายผู้อื่น สุภาพ ไม่หยาบคาย และจะต้องเป็นคำาพูดที่พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วย ๒) การกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” คำาว่า ขอโทษ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำาให้เกิดอภัยทาน ทั้ง

ผู้ที่กระทำา และผู้ที่ถูกกระทำา ผู้นั้นมีจิต ที่ปราศจากความโกรธ ไม่พยาบาท อาฆาตแค้น ปราศจากทิฏฐิ มานะ 

และการประยกุตใ์ชอ้ภยัทานดา้นสงัคมการเมอืง มวีธิกีารทีส่ามารถนำามาจดัการปญัหาของความขดัแยง้ คือ การ

เคารพ และให้เกียรติในความคิดของผู้อื่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การฟังอย่างตั้งใจอย่างลึกซึ้งนั้น ถือว่าเป็นวิธีการ

ของอภัยทางกายที่สำาคัญ เพราะเป็นการแสดงออกของอภัยทานทางใจ ที่จะบ่งบอกถึงการเปิดใจ อารมณ์ ความ

รู้สึก ความนึกคิด ของกันและกัน ซึ่งจะนำาพาไปสู่ ความเข้าใจต่อกันได้ในที่สุด ผู้นำาของสังคมไปสู่การตัดสินใจที่

ถูกต้องของกลุ่มคนนั้น ๆ และที่สำาคัญลักษณะผู้นำาต้องมีลักษณะดังนี้ คือ (๑) ผู้นำาที่ดีต้องมีปิยวาจา คือ มีวาจา
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เป็นที่รัก สร้างสรรค์ให้เกิดความกลมเกลียว ความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้น (๒) ในยามที่บ้านเมืองเกิด

วิกฤต วาจาของผู้นำาจะเป็นสิ่งชักจูงผู้คนให้มีการประสานประโยชน์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างนั้นให้พ้น

จากวิกฤตไปได้ (๓) ผู้นำาต้องพูดแต่ความจริง มีความสุจริตใจ บริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชน

ตรวจสอบได้ เมื่อพูดอย่างไรก็ทำาอย่างนั้น ทำาอย่างไรก็พูดอย่างน้ัน (๔) ในภาวะปกติ ผู้นำาต้องเป็นผู้ประสาน

ทั้งคน และประโยชน์ มีความสามารถในการจูงใจให้เกิดความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความสามัคคี

กลมเกลียวกัน สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม คือ ประเทศชาตินั่นเอง และการประยุกต์

ใช้อภัยทานระหว่างการทำางานบริหารงานร่วมกัน มีแนวทางและวิธีของการให้อภัยในการบริหารงานร่วมกัน 

ซึ่งหลักอภัยทานในพระพุทธศาสนา ได้แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน เพื่อเป็นการให้อภัยกันในการบริหารงานร่วม ซึ่ง

มีวิธีการ คือ ให้อภัยทางใจ ให้อภัยทางกาย ให้อภัยทางวาจา และการประยุกต์ใช้อภัยทานในการพัฒนาสังคม

ครอบครวั มหีลกัอภัยทานทีเ่ปน็การกระทำาทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึง่ในเรือ่งของการใหอ้ภัยทานระหวา่ง

สามี และภรรยา ในทางพระพุทธศาสนา ได้วางหลักธรรมไว้ เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันไว้ เพื่อให้

เกิดความสงบสุข และความเจริญ คือ ๑) ด้วยนับถือว่าเป็นภรรยา ได้แก่ การที่สามียกย่องให้เกียรติภรรยาของ

ตน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ปิดบัง ๒) ด้วยให้เกียรติไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนินทา ได้แก่ การที่สามีไม่ว่ากล่าว

เปรียบเปรยเมื่อภรรยาทำาผิด ควรจะหาโอกาสชี้แจง ในภายหลัง ไม่ดูหมิ่นด้วยการพูดให้เจ็บใจ ต้องเกรงใจซึ่ง

กันและกัน ยกย่องเสมอกับตน ๓) ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจภรรยา ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตน ไม่

ประพฤตนิอกใจเปน็คนเจา้ชู ้คบหากบัหญงิอืน่ หรอืความประพฤตทิีไ่มดี่อยา่งอืน่ เปน็ตน้ ๔) ดว้ยการมอบความ

เป็นใหญ่ภายในบ้านให้ ได้แก่ การที่สามีให้ภรรยาปกครองลูก ดูแลทรัพย์สมบัติ และกิจการในบ้านเรือน ยกย่อง

ใหเ้ปน็แมศ่รเีรอืน ดแูลธรุะในบา้นแทนตวั โดยไม่กา้วกา่ยหนา้ทีข่องแมบ่า้น เชน่การดแูลบา้น การปกครองคน ๕) 

ด้วยการให้เครื่องแต่งตัวในโอกาสเหมาะสม ได้แก่ การที่สามีให้เงินทองแก่ภรรยาเพื่อจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อข้าว

ของเครื่องใช้ในโอกาสที่สมควร การที่สามีให้เครื่องแต่งตัว หมายถึง การยอมให้ภรรยาแต่งตัวสมฐานะ เป็นการ

แสดงความรักใคร่นับถือ เป็นต้น ส่วนภรรยาก็ควรปฏิบัติตามหลักอภัยทาน ดังต่อไปนี้ ๑) จัดงานบ้านดี ได้แก่ 

ภรรยารูจ้กัการจดัการ และมคีวามสามารถบรหิารงานบ้านให้เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยนา่อยู ่จดัทำาอาหารได้ดมีปีระโยชน ์

จัดเสื้อผ้าเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เป็นต้น ๒) ช่วยเหลือและเคารพบิดามารดาญาติพี่น้อง และคนข้างเคียง

ฝ่ายสามี ๓) ไม่ประพฤติชั่วด้วยการนอกใจคบชู้สู่ชาย ได้แก่ ภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามีของตนเท่านั้น ไม่

ประพฤตินอกใจสามี ๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ได้แก่ ภรรยาไม่ควรใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มีความมัธยัสถ์ รู้จัก

ใช้ทรัพย์อย่างประหยัด เก็บออมทรัพย์สินท่ีหามาได้เป็นอย่างดี ภรรยาบางคนพอสามีไปทำางาน ก็จับกลุ่มเล่น

การพนัน หรือเที่ยวเตร่ตามห้างสรรพสินค้า ๕) ขยันทำางานและกิจการทั้งปวง ในบ้าน เนื่องจากในสภาพสังคม

ไทยปัจจุบัน ครอบครัวต้องแบกรับภาระเศรษฐกิจหนักมากขึ้น ทำาให้สามีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเครียดได้ง่าย 

ภรรยาจึงมีส่วนช่วยเกื้อกูลสภาพจิตใจของสามี ได้โดยการให้กำาลังใจ

๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษา เรือ่ง ศกึษาแนวทางประยกุตใ์ช้อภยัทานในสงัคมไทยปจัจบุนั ทำาใหต้ระหนกัถงึความ

สำาคญัตอ่การนำาอภยัทานในพระพทุธศาสนาเถรวาทเพือ่ไปประยกุต์ใชใ้นสงัคมไทยปจัจบุนั ซึง่ไดน้ำาอภยัทานใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทาไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบันมา เพื่อเป็นการปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา

สังคมไทยปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตรงตามหลักพระพุทธศาสนา จึงควร มีแนวทางในการที่จะนำาอภัยทาน
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ในพระพุทธศาสนาเถรวาทไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน ดังนี้

 ๑) สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความขัดแย้ง เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน ควรนำาอภัยทาน

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อให้สังคมรู้จักให้อภัยทานกันมากขึ้น และเพื่อ

ให้การดำาเนินชีวิตเป็นปกติสุข

 ๒) สังคมไทยในระดับครอบครัว มักมีปัญหามากยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรนำาอภัยทานในพระพุทธศาสนา

เถรวาทไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน 

 ๓) ควรมีการปลูกฝังจิตสำานึกให้คนในสังคมทุกระดับนำาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทไป

ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นนิสัยถาวรเริ่มต้นตั้งแต่ ครอบครัว จนถึงสถาบันการศึกษาทุกระดับ

 ๔) การประพฤติเพื่อให้เกิดความสุขทางสังคม ซึ่งทุกกลุ่มสังคม ควรนำาอภัยทาน ในพระพุทธศาสนา

เถรวาทไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสังคมทุกระดับ

 การศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้อภัยทานในสังคมไทยปัจจุบัน น้ียังเป็นส่ิงที่น่าสนใจอยู่ อีกหลาย

ประเด็น เพราะเป็นเรื่องของอภัยทาน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของสังคมไทย หากประพฤติไปในทางที่ผิดไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริงของสัจธรรมแล้ว ผลก็คือความวิบัติเสื่อมโทรมทั้งหลายย่อมจะติดตามมา เนื่องด้วย

เหตวุา่ สัจธรรมนัน้ เป็นความจรงิทีไ่ม่อาจมสีิ่งใดทีต่้านทานหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามความปรารถนาได ้

ความจริงของความเสื่อมและความเจริญ เป็นเรื่องท่ีเป็นความธรรมดาของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ

ความเป็นธรรมดาสัจธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาพิจารณาต่อ ผู้วิจัยยากที่จะเสนอแนะ เพื่อนำาไปต่อย

อดแก่ผู้ที่สนใจ ในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีดังนี้

 ๑) ควรวจิยั ประโยชนข์องอภยัทานในพระพทุธศาสนาเถรวาททีม่ตีอ่การพฒันาสังคมไทยในปัจจบุนั 

 ๒) ควรวิจัย การนำาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ๓) ควรวิจัย อภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในผู้นำา

บรรณานุกรม

๑. เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

๒. เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources)

 ๑) หนังสือ

พระพุทธทาสภิกขุ, อภัยทาน : การให้ที่ยากและยิ่งใหญ่ของมนุษย์. กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.. 

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). อภัยทาน: การให้ที่ยากและยิ่งใหญ่ของมนุษย์. กรุงเทพฯ: 

 สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป..

๔๘๘
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ศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกกับพระเถราจารย์

A Comparative Study of the explanations of Paticcasamuppada

 in Tipitaka and Given by Buddhist Scholar.

พระครูวิบูลย์โพธิวัตร, พระครูวิจิตรศีลาจาร, พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.*

      

บทคัดย่อ

 วทิยานพินธน์ี ้มวีตัถปุระสงค ์๑) เพือ่ศกึษาการอธบิายปฏจิจสมปุบาทในพระไตรปฎิก ๒) เพือ่ศกึษา

การอธิบายปฏจิจสมปุบาทของพระเถราจารย ์และ ๓) เพ่ือวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจากการอธบิายปฏจิจสมปุบาท

ในพระไตรปิฎกกับของพระเถราจารย์ โดยมีพระเถราจารย์ จำานวน ๔ ท่าน ได้แก่ พระพุทธโฆสาจารย์์ ท่านพุทธ

ทาสภิกขุ พระพรหมคุณาภรณ์ และพระวรศักดิ์ วรธมฺโม 

 จากการศึกษาพบว่า ๑) การอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฏกอธิบายเรื่องอริยสัจจ์ ๔ ที่มุ่ง

อธิบายเรื่องทุกข์-เหตุของความทุกข์ (ทุกขอริยสัจจ์และ สมุทยอริยสัจจ์แห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาร) และ

อธบิายเรือ่งความไมท่กุข ์(นโิรธอรยิสัจจแ์ละมรรคอรยิสจัจแ์หง่ปฏจิจสมปุบาทฝา่ยนโิรธวาร) ซึง่ไม่เ่อยีงสดุไปใน

ทางสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิหรืออัตตาและนิรตา จึงมีความสัมพันธ์กับหลักธรรมสำาคัญทางพระพุทธศาสนา 

เช่น อายตนะ ๖ ขันธ์ ๕ อริยสัจจ์ ๔ ไตรลักษณ์ และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น ๒) การอธิบายปฏิจจสมุปบาท 

ของพระเถราจารย์ ได้แก่ (๑) พระพุทธโฆสาจารย์์ อธิบายตั้งแต่ต้นไปหาปลาย ปลายไปหาต้น กลางไปหาปลาย 

และกลางไปหาต้น อธิบายทุกข์กับการดับแห่งทุกข์ และการเกิดของบุคคลใน ๓ ภพ ๓ ชาติ (๒) ท่านพุทธทาส

ภิกขุ อธิบายเข้าในอริยสัจจ์ แต่อธิบายทุกข์กับการดับทุกข์ โดยทุกข์เน้นที่ผัสสะ ให้มีสติในขณะผัสสะ (๓) พระ

พรหมคุณาภรณ์ อธิบายเข้าในอริยสัจจ์ แต่อธิบายเป็นทุกข์และความดับทุกข์ เน้นยกตัวอย่างบุคคล ไม่เห็นภา

วะแห่งปัจจยการ และ (๔) พระวรศักดิ์ วรธมฺโม อธิบายเข้าในอริยสัจจ์ เป็นเรื่อง ทุกข์ และไม่ทุกข์ เกิดในขณะ

ผัสสะและเวทนา แล้วเห็นไม่เพลินในเวทนา นิโรธป้องกันใจไม่ให้เหลือซึ่งทุกข์ เน้นนิโรธวาร สายไม่ทุกข์ ไม่ใช่

ดับทุกข์ และ ๓) เปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกกับของพระเถราจารย์ พบว่า ในพระ

ไตรปิฎกอธิบายเป็น ๒ สาย ได้แก่ สายสมุทยวาร คือสายทุกข์ และสายนิโรธวาร สายไม่ทุกข์ แต่พระเถราจารย์ 

อธิบายเป็นสองสาย คือ สายสมุทยวาร คือสายทุกข์ กับสายนิโรธวาร คือ สายดับทุกข์ มีเพียงอาจารย์ วรศักดิ์ 

วรธมฺโม ที่อธิบายเป็นสายทุกข์ และสายไม่ทุกข์ 

คำาสำาคัญ : การอธิบายปฏิจจสมุปบาท, พระเถราจารย์

*คณะพุทธศาสตร์ (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๔๘๙
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ABSTRACT

 This thesis aims at studying the explanation of Paticcasamuppada in the Three Baskets 

and the comparison of the explanation of Paticcasamuppada given by Buddhaghosacariya and 

Buddhadasa Bhikkhu, Paticcasamuppada is the important Buddhist doctrinal principle. It is the 

doctrine of the Middle Paths and does not lean most to the Sassataditthi and Ucchedaditthi. 

It is related to other important Doctrinal Principles in Buddhism such as the Four Noble truths, 

the Three characteristics and so on. Buddhaghosacariya explained that the Paticcasamuppada 

took the time of 3 births, the past, the present and the future, in order to arise in one round. 

His explanation emphasized the bodily birth more than the mental one. On the contrary, 

Buddhadasa Bhikkhu refused to explain the Paticcasamuppada in the bodily way such as 

the birth which is the process of coming out from the mother’s womb, but he explained the 

Paticcasamuppada as the mental state arising completely in all round within a short time of 

the present life. On each day, the Paticcasamuppada can arise quickly in every round at the 

present life. From the comparison between the explanations given by Buddhaghosacariya 

and Buddhadasa Bhikkhu, it is found that both the Venerable gave explanations mainly with 

the help of the Buddha’s words. Regarding the differences, it depends on each of the Monks’ 

ideas, viewpoints, understanding, interpretation and holding the points. Both types of the 

explanation mentioned above, though they are different and have different standpoints, are 

mainly not contrary to each other and mainly supporting each other. The explanation given by 

Buddhaghosacariya is of the significant points as follows :- To promote the people to foresee 

the result of actions of a long period in the next state, whereas the explanation given by Bud-

dhadasa Bhikkhu is of the significant points in supporting the people to be more interested in 

the result of the present action than that of the future action. Thus, the explanations given by 

the two venerable monks aim especially at a particular point because of the main principle 

that the result of action can be found both in this present world and the future one. Looking 

all around, one can find that both the explanations support each other to be of completion. 

Keywords: explanation of Paticcasamuppada, Buddhist Scholar

บทนำา
 การอธิบายปฏิจจสมุปบาทของพระเถราจารย์ ผู้มีฐานะเป็นอาจารย์ของอาจารย์ทั้งหลาย ผู้วิจัยได้

มองเห็นว่า ที่เป็นหลักที่ผู้วิจัยจะนำามาทำาการวิจัยมีอยู่ ๔ ท่าน ได้แก่ 

 ๑. พระพุทธโฆสาจารย์ ถือกันว่าเป็นอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในพุทธศาสนาเถรวาท ที่ได้อธิบายปฏิ

จจสมุปบาทไว้เป็นหลักในบทที่ ๑๗ เป็นต้น ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นผลงานของท่านที่ได้รจนาไว้ ณ ประเทศ

๔๙๐
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ลังกาสมัยเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว เพื่อเป็นหลักยืนยันภูมิรู้ของท่านในคราวไปขอแปลคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก 

ต่อพระมหาเถระในพระวิหารหลวง ที่มีอำานาจควบคุมอนุญาตให้แปลคัมภีร์อรรถกถาดังกล่าว 

 ๒. พุทธทาส ภิกขุ (พระพุทธโกศาจารย์) ท่านเป็นอาจารย์หลัก ที่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมาก

ที่สุด สมัยหลังจากท่านพระพุทธโฆสาจารย์ และเป็นผู้รู้ที่มีผลงานมากในการแปลพระสูตรจากพระโอษฐ์ในพระ

ไตรปิฎก โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ เป็นต้น และได้นำาบรรยายและคัดลอกเป็น

หนังสือต่าง ๆ มากมาย

 ๓. พระพรหมคุณาภรณ์ ท่านเป็นนักวิชาการที่มีผลงานมากที่สุดที่ต่อจากสมัยท่านพุทธทาส ภิกขุ 

โดยเฉพาะ หนังสือพุทธธรรม เป็นเร่ืองเก่ียวกับพุทธธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม โดยเฉพาะ

เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้นก็ตาม

 ๔. พระวรศักดิ์ วรธัมโม ท่านเคยเป็นศิษย์ท่านพุทธทาส ภิกขุ บวชแล้วไปอยู่กับท่านพุทธทาส ภิกขุ 

ที่สวดโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่พรรษาแรก จนถึงพรรษาที่ ๒๔ แล้วไปจำาพรรษาประกาศธรรม

เผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบัน ได้เขียนหนังสือหลายเล่ม ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ ด้วย เช่น เรื่อง ครูกับศีลธรรม, โลกนี้ไม่มีฉัน, พุทธธรรมเพื่อมนุษย์ชาติ, ชีวิตสมบูรณ์, "คุณ-ค่า พุทธ

ศาสนา", Suffering and No Suffering, No "I" in The World, One Thing of The Bddha Teaching เป็นต้น 

โดยเฉพาะเรื่อง "คุณ-ค่า พุทธศาสนา" เป็นผลงานที่เน้นอธิบายเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท โดยตรง และที่ผู้วิจัยเน้น

นำามาทำาการวิจัยเปรียบเทียบโดยตรงด้วย

 พระเถราจารย์ทั้งหลาย และพระเถราจารย์ทั้ง ๔ ท่านนี้ ได้อธิบายปฏิจจสมุปบาทไว้อย่างพิสดาร 

หลายแง่มุม ในที่นี้จักได้เน้นนำาการอธิบาย ปฏิจจสมุปบาท ในคัมภีร์ และในตำาราของพระเถราจารย์ ๔ ท่านนี้ 

เป็นงานวิจัย ดังแจ้งแล้วในบทที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งจะได้นำาเนื้อหาของท่านเหล่านี้มาพอแก่การศึกษาวิจัยเปรียบ

เทียบในแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑) เพื่อศึกษาการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก

 ๒) เพื่อศึกษาการอธิบายปฏิจจสมุปบาทของพระเถราจารย์ 

 ๓) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกกับของพระเถราจารย์

ขอบเขตการวิจัย
 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร ทั้งจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระ

ไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ คือ ผลงานทางวิชาการของพระเถราจารย์และนักวิชาการต่างๆ โดยมีขอบเขต

ของการวิจัยดังนี้

 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตตามเนื้อหา ได้แก่ 

 การศกึษาแนวการอธบิายปฏิจจสมปุบาทในพระไตรปฎิกในครัง้นี ้ศกึษาขอบเขตดา้นเนือ้หา เฉพาะ

การอธบิายปฏจิจสมปุบาททีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการแหง่ธรรม ทีอ่าศยักนัพรอ้มแหง่ปจัจยาการแลว้เกดิมขีึน้ซึง่

ความทกุขแ์ละไมท่กุขเ์ทา่นัน้ หรอืกระบวนการแหง่องคป์ระกอบของปจัจยาการแหง่ธรรมทีอ่าศยักนัพรอ้มแลว้

เกิดมีขึ้นซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ ภพ-ชาติแห่งความทุกข์และไม่ทุกข์ เท่านั้น
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 ๒. ขอบเขตของการศึกษา

 การศึกษาแนวการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกในคร้ังนี้มุ่งศึกษาเฉพาะจากพระไตรปิฎก 

อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาและปกรณ์วิเสส ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเอกสารของพระเถราจารย์ที่

เกี่ยวข้อง เช่น 

 ๑. คัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย์ 

 ๒. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ 

 ๓. หนังสือพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 ๔. หนังสือ คุณ-ค่าพุทธศาสนา ของพระวรศักดิ์ วรธัมโม เป็นต้น 

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเอกสาร (Documentary research) โดยศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทางเอก

สาร (Documentary Investigation) ซึ่งมีตามลำาดับ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ โดยวิธีเก็บข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิิฎกฉบับบาลีและภาษา

ไทย อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส 

 ๒. รวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ คือ ส่วนที่เป็นงานเขียนที่พระเถราจารย์ได้เรียบเรียงไว้ พร้อมทั้งส่วน

ที่เป็นคำาอธิบายจากงานเขียนของพระเถราจารย์และเอกสารฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือน ความแตกต่าง และจุดเด่นในการอธิบายปฏิจจสมุ

ปบาทของพระเถราจารย์ 

 ๔. สรุปผลของการศึกษาเปรียบเทียบและนำาเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาท ในพระไตรปิฎกกับพระเถราจารย์ จาก

การศึกษาได้พบว่า 

 ๑) การอธบิายปฏจิจสมปุบาทในพระไตรปฏิกอธบิายเรือ่งอรยิสจัจ ์๔ ทีมุ่ง่อธบิายเรือ่งทกุข-์เหตขุอง

ความทุกข์. (ทุกขอริยสัจจ์และ สมุทยอริยสัจจ์แห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาร) และอธิบายเรื่องความไม่ทุกข์ 

(นโิรธอริยสจัจแ์ละมรรคอรยิสจัจ์แหง่ปฏจิจสมปุบาทฝา่ยนโิรธวาร) ซึง่ไม่่เอยีงสุดไปในทางสสัสตทฏิฐแิละอจุเฉท

ทิฏฐิหรืออัตตาและนิรตา จึงมีความสัมพันธ์กับหลักธรรมสำาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น อายตนะ ๖ ขันธ์ ๕ 

อริยสัจจ์ ๔ ไตรลักษณ์ และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น 

 ๒) การอธิบายปฏิจจสมุปบาท ของพระเถราจารย์ ได้แก่ (๑) พระพุทธโฆสาจารย์์ อธิบายตั้งแต่ต้น

ไปหาปลาย ปลายไปหาต้น กลางไปหาปลาย และกลางไปหาต้น อธิบายทุกข์กับการดับแห่งทุกข์ และการเกิด

ของบุคคลใน ๓ ภพ ๓ ชาติ (๒) ท่านพุทธทาสภิกขุ อธิบายเข้าในอริยสัจจ์ แต่อธิบายทุกข์กับการดับทุกข์ โดย

ทุกข์เน้นที่ผัสสะ ให้มีสติในขณะผัสสะ (๓) พระพรหมคุณาภรณ์ อธิบายเข้าในอริยสัจจ์ แต่อธิบายเป็นทุกข์และ

ความดับทุกข์ เน้นยกตัวอย่างบุคคล ไม่เห็นภาวะแห่งปัจจยการ และ (๔) พระวรศักดิ์ วรธมฺโม อธิบายเข้าใน

อริยสัจจ์ เป็นเรื่อง ทุกข์ และไม่ทุกข์ เกิดในขณะผัสสะและเวทนา แล้วเห็นไม่เพลินในเวทนา นิโรธป้องกันใจไม่

ให้เหลือซึ่งทุกข์ เน้นนิโรธวาร สายไม่ทุกข์ ไม่ใช่ดับทุกข์ และ 

 ๓) เปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกกับของพระเถราจารย์ พบว่า ในพระ
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ไตรปิฎกอธิบายเป็น ๒ สาย ได้แก่ สายสมุทยวาร คือสายทุกข์ และสายนิโรธวาร สายไม่ทุกข์ แต่พระเถราจารย์ 

อธิบายเป็นสองสาย คือ สายสมุทยวาร คือสายทุกข์ กับสายนิโรธวาร คือ สายดับทุกข์ มีเพียงอาจารย์ วรศักดิ์ 

วรธมฺโม ที่อธิบายเป็นสายทุกข์ และสายไม่ทุกข์ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทธรรม ตามแนวการอธิบายของเถรา

จารย์ทั้ง ๔ ท่าน ว่ามีผลสัมฤทธิ์ เป็นอย่างไร 

 ๒. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฎิบัติตามหลักปฏิจจสมุปบาทธรรม เพื่อประโยชน์

ต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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ศึกษาผ้าบังสุกุลในการส่งเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

A STUDY OF RAGS ROBE AS PROMOTING THE LIFESTYLE OF

MONKS IN BUDDHISM.

พระอนุสรณ์ อธิปญฺโญ (รื่นกลิ่น) *

บทคัดย่อ

 การศึกษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษารปูแบบการดำาเนนิชวีติของพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนา 

ศกึษาหลกัพทุธบญัญติัเกีย่วกบัการครองผา้จวีรของพระสงฆ ์และศึกษาผ้าบงัสุกลุในการส่งเสรมิวถิชีวีติของพระ

สงฆ์ในพระพุทธศาสนา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 

คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา ตำารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง

 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการครองชีพของพระสงฆ์ต่างจากวิถีชีวิตของคนทั่วไป พระสงฆ์ต้อง

ปลงผมโกนหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมนำ้าฝาด นอนบนเตียงไม้หรือแคร่ เที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิต ฉันอาหารวันละมื้อ 

ฉันเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ต้องอาศัยชาวบ้านคอยเกื้อกูลในเรื่องอาหาร เพราะไม่ทรง

อนุญาตให้สมาชิกของพระสงฆ์เพาะปลูกฉันเองได้ ถ้าต้องการของร้อนจะได้ของเย็น ถ้าต้องการของเย็นจะได้

ของร้อน เป็นวิถีที่ลำาบากนัก กฎกติกาของพระสงฆ์มีอยู่มากมายแทบไม่มีที่ให้เบียดเบียนเหยียดมือเหยียดเท้า 

หมายความว่าเหยียดมือเหยียดเท้าจะมีกำาหนดกติกามากมาย แต่วิถีชีวิตดังกล่าวเป็นวิถีชีวิตของคนที่ต้องการ

ฝึกหัดขัดเกลาพัฒนาตน ถึงแม้ได้เป็นพระสงฆ์บางครั้งก็ยินดีชอบใจชีวิตดังกล่าวได้ยากเพราะชีวิตของพระสงฆ์

เปน็วิถชีวีติฝนืกระแสสงัคม พระสงฆไ์ดร้บัอนญุาตให้มขีองใชท้ีจ่ำาเปน็ตอ่การครองชพีเพยีง ๘ อยา่ง ไดแ้ก ่ผา้หม่

(จีวร) ผ้านุ่ง (อุตราสงค์) ผ้าซ้อนนอก (สังฆาฏิ) บาตร เข็ม ประคดเอว มีดโกน และที่กรองนำ้าดื่ม

 พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเที่ยวบิณฑบาตเป็นกิจวัตรอาศัยก้อนข้าวในการเล้ียงชีพเป็นพุทธกิจที่

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นการโปรดสรรพสัตว์ และการสมาทานบิณฑบาตเป็นวัตรจัดเป็นธุดงค์ที่

ช่วยขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยลง

 พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลใช้ผ้าบังสุกุล(จีวร) คือทรงผ้า ๓ ผืน คือจีวร สบง และสังฆาฏิพระสงฆ์ใน

สมัยพุทธกาลอยู่โคนไม้ และอารามหรือวัด อันเป็นท่ีจำาพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลฉัน

ยาดองด้วยนำ้ามูตรเน่า คือฉันเป็นยารักษาโรคต่างๆ

 หลักพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จีวรหรือว่าการครองผ้าจีวรซ่ึงเป็นการใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภค

ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่างท่ีต้องมีการพิจารณาก่อนการใช้สอยดังที่มีปรากฏในพระวินัยปิฎกที่มี

ความเก่ียวข้องกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับจีวรที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้วางกฎ

เกณฑ์และบทบัญญัติเป็นสิกขาบทที่ทรงห้ามหรือทรงอนุญาตให้ใช้สอยเครื่องบริขารเหล่านั้นได้  

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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 ในการใช้ผ้าบังสุกุลของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการหรือความเป็นมาจากคำาสอนขอ

พระพุทธเจา้ตัง้แตส่มยัพทุธกาลนานมาแลว้ และก็ยงัคงไว้ซ่ึงการประพฤตปิฏบิตัติามหลักคำาสอนนัน้ ซึง่มปีรากฏ

เป็นลักษณะที่เด่นชัด ก็คือคำาสอนที่ว่า กรณียกิจ ๔ อันได้แก่ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๑, อยู่โคนไม้ ๑ , เที่ยวบิณฑบาต 

๑, และฉนัยาดองดว้ยนำา้มตูรเนา่ ๑, หลกัการของกรณยีกจิ ๔ อยา่งนีเ้อง เปน็กจิทีพ่ระภกิษุสงฆจ์ะตอ้งพงึกระทำา

ให้เป็นกิจวัตรนิสสัย ให้ควบคู่กันไปกับชีวิตจิตใจในการดำารงชีวิตในเพศนักบวช

คำาสำาคัญ: พระสงฆ์, บังสุกุลจีวร, ส่งเสริม

Abstract

 This research have three objectives 1) to study the style of life of the priest in the 

modern era, 2) to study of the Buddhist canon to dominate the clothes of the monk, and 

3) to study and to promote the culture of Buddhist monks. How to conduct a research study 

using data from the scriptures Tripitaka, commentary, books document the faculty member 

and the report and related research. The research found that

  The form of life of the monks in the modern era, are found that the pattern of living 

of the monks from the life of the common man. the monks are need to remove hair, shaving 

blanket dyed water astringent lying on the bed or couch Toured the culture of life , feed one 

meal a day is to sustain life on celibacy, villagers who rely on complementary foods. He did 

not allow members of the clergy planting my own. If want to have the heat of the evening, 

to get cool it's hot. It is a difficult path there are many rules of the clergy persecuted almost 

to his hand outstretched foot. That his hand outstretched foot to grip many rules .But such 

a lifestyle, a way of life of the people who want to develop their socialization training. The 

monks (sometimes) happy life is difficult, because of the life of a priest is a life force flows 

society. Priests are allowed to have the necessities of living, only eight , including blankets 

(robe), skirt (Uttrasang) fabric stacked outside (Sangkati) bowl needle breast cloth and filtered 

drinking water .

 The Buddhist monks alms daily lives hang in the modern era before news of a living 

Buddha, a Buddhist mission at all, it is a favorite treat animals. Smatanalmsa and pilgrimage is 

a duty to help the less refined sensuality, clergy in the modern era cloth requiem (robe) is the 

third piece of cloth robe and Sangkati, priest in the modern era is the foot, and a monastery 

or temple as the temple's monks. Transparent era priest reminded medicine (Yadong) with 

urine rot, is was a cure for many diseases.

 A study of the Buddhist canon to dominate the clothes of the priest. The study 

found that the Buddhist commandments regarding the use of robes. And that of his clothes, 
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a monk living consumables. There are four things that must be considered before use. They 

have appeared in the Vinaya and the relevant rules and regulations of the monk, about robe he 

had put the Buddha statutes and provisions are rules of Vinaya, his ban or allow the machine 

monks living them.

 The requiem for the extra lives of Buddhist monks we are find it in the cloth of the 

monks in the Buddhist requiem evolved or is derived from the teachings of the Buddha from 

the modern era long ago, and it continues to conduct follow that doctrine . This appears to be 

a striking feature,. it is the doctrine that the four activities, including clothed 1 clothed Requiem, 

2 on foot, 3 flights alms 4 with urine rot. The principle of duties, 4 as this is a work that monk 

will be conducted as a routine disposal, Concurrently with the life of living in priest monks.

Keywords : monk, requiem robe, promote.

๑. บทนำา
 พระพุทธศาสนาในทางการดำารงชีวิตครองสมณะเพศหรือบรรพชิตนั้นใช้ปัจจัย ๔ ในการดำารงชีวิต

ของพระภิกษุเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งซึ่งปัจจัย ๔ เหล่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นเครื่อง

อาศัยของบรรพชิตให้ยึดถือเอาและปฏิบัติตาม น่ันก็คือนิสสัย ๔ กล่าวคือ อยู่โคนไม้ ๑, นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๑, 

เที่ยวบิณฑบาต ๑, และฉันยาดองด้วยนำ้ามูตรเน่า ๑ ปัจจัย ๔ หรือนิสสัย ๔ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสิ่งที่ภิกษุใน

พุทธศาสนายึดถือปฏิบัติมาแต่ครั้งพุทธกาล แต่ในคราวสมัยปัจจุบันนี้บางอย่างก็เลือนหายไปบ้าง เช่น การอยู่

โคนไม้ เป็นต้น เพราะในสมัยปัจจุบันมีวัดวาอาราม มีกุฏิ เสนาสนะที่จะให้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่อาศัยจำาพรรษา

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยจาก แดด ฝน ลมหนาว และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและมิดชิด แต่ใน

ที่นี้จะขอยกเอาหนึ่งในสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของนักบวช ซึ่งมีความสำาคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ นั่นก็คือ การ

นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ความปรากฎในธัมมปทัฏกถา ดังนี้

 สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธเถระ จำาพรรษาอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ จีวรที่ท่านใช้อยู่นั้นเก่ามากท่าน

จงึแสวงหาผา้บงัสกุลุ (ผา้เปือ้นฝุน่) ตามกองขยะ กองหยากเยือ่เพือ่นำามาทำาจวีร ครัง้นัน้ อดตีภรรยาเกา่ของท่าน

ชือ่ ชาลนิ ีซึง่จตุไิดเ้กดิเปน็เทพธิดาบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เหน็พระเถระแสวงหาผา้อยูเ่ชน่นัน้ก็เกดิศรทัธาเลือ่มใส 

จึงนำาผ้าทิพย์มาจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์และคิดว่า ถ้าเราจะนำาเข้าไปถวายโดยตรงพระเถระก็คงไม่รับแน่

จึงหาอุบายซุกผ้าผืนน้ันในกองขยะกองหยากเย่ือมีชายผ้าโผล่ออกมาเพ่ือให้พระเถระได้เห็นในทางที่พระเถระ

กำาลังเดินมุ่งหน้าไปทางนั้น พระเถระเห็นชายผ้าผืนนั้นแล้วถึงออกมาพิจารณาเป็นผ้าบังสุกุลและคิดว่า ผ้าผืนนี้

เป็นผ้าบังสุกุลที่มีคุณค่ายิ่งนักแล้วนำากลับไปสู่อาราม เพื่อจัดการทำาจีวร ในการทำาจีวรของท่านนั้นเป็นงานที่ยิ่ง

ใหญ่มาก ท้ังนี้ก็เพราะว่าพระบรมศาสดาทรงพาพระมหาสาวกเป็นจำานวนมากมาร่วมทำาจีวร โดยพระองค์เอง

ทรงร้อยเข็ม พระมหากัสสปะนั่งอยู่ช่วงต้น พระสารีบุตรนั่งอยู่ตรงกลาง พระอานนท์นั่งอยู่ช่วงปลายสุด ทั้ง ๓ 

ท่านนี้ช่วยกันเย็บจีวร ส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่เหลือก็ช่วยกันกรอด้าย พระมหาโมคคัลลานะ กับนางเทพธิดาชาลินี 

ชว่ยกนัไปชกัชวนอบุาสกอบุาสกิาในหมูบ่า้น ใหน้ำาภตัตาหารมาถวายพระบรมศาสดาและพระภกิษสุงฆป์ระมาณ 

๕๐๐ รปู การเยบ็จวีรของพระอนรุทุธะสำาเรจ็ลงดว้ยดภีายในวันเดยีวเทา่นัน้ในสมยัพทุธกาลผา้ทีพ่ระภกิษจุะนุง่
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หม่ไดน้ัน้ตอ้งมาจากผา้บงัสุกลุเทา่นัน้ เม่ือเปน็เช่นนีก้ารหาผ้ามาทำาจวีรจงึลำาบากมากตอ้งไปเทีย่วหาเศษผา้ทีเ่ขา

ตดัเศษทิง้หรอืผา้เกา่ๆตามกองขยะ หรอืผา้หอ่ศพทีเ่ขามาทิง้ไวท้ีป่า่ชา้มาใชท้ำาจวีร กวา่จะรวบรวมหรอืหาไดค้รบ

ทำาจีวรสักผืนบางทีก็เกิน ๑๐ วัน ก็ทำาไม่ได้อีกเพราะผิดวินัย อีกทั้งการตัดเย็บสมัยก่อนพระต้องเย็บและย้อมผ้า

ด้วยตนเอง (ดังนั้น ในบริขารที่ถวายพระ แม้ในปัจจุบันเราจึงเห็นมีด้ายและเข็มอยู่ด้วย) เมื่อพุทธศาสนิกชนครั้ง

กระโน้น เห็นความยากลำาบากของพระในเรื่องนี้และได้พิจารณาเห็นว่าหากช่วยพระให้หมดความยากลำาบากดัง

กล่าวน่าจะได้บุญมากทีเดียวแต่เม่ือช่วยโดยตรงคือไปถวายตรงๆ ไม่ได้เพราะผิดวินัยก็เลยสังเกตดูว่าพระท่าน

เดินไปทางไหนเป็นปกติก็เอาผ้าไปหมกดิน หมกฝุ่น หรือหมกขยะหรือในป่าช้าให้ชายโผล่ออกมาให้ท่านสังเกต

เห็นแต่ต้องทำาเหมือนว่าเจ้าของท้ิงหรือไม่มีเจ้าของแล้ว เม่ือพระท่านเห็นและเข้าใจเช่นนั้นท่านก็จะชักบังสุกุล

นำาไปใช้ตัดจีวรต่อไป ซึ่งกิริยาที่ต้องเอาผ้าไปทิ้งไว้ที่กองขยะหรือในป่าช้าเช่นนี้ เราจึงเรียกว่า “ทอดผ้าป่า” ครั้น

ต่อมาหมอชีวกได้ทูลขอพระพุทธานุญาตให้ภิกษุรับคหบดีจีวรได้ ก็ทรงอนุญาต ตั้งแต่นั้นมาคนใจบุญทั้งหลายก็

สามารถวายจีวรแก่พระสงฆ์ได้โดยตรง อย่างไรก็ดี พระพุทธองค์ก็ยังทรงสรรเสริญภิกษุที่ทรงผ้าบังสุกุลและยัง

มีพระภิกษุที่ประสงค์จะทรงผ้าบังสุกุลอยู่ การทอดผ้าป่าจึงมีอยู่และได้สืบทอดเป็นประเพณีมาจนปัจจุบัน โดย

หลกัใหญก่ารทอดผา้ปา่ตอ้งมผีา้ขาวทัง้ผนืเพือ่ทำาจวีรหรอืจะเปน็ผา้จวีรสำาเรจ็รปูตวัเดยีวหรอืหลายตวัไตรเดยีว

หรือหลายไตรกไ็ด ้นอกจากนีก้ย็งัมบีรวิารผา้ปา่ เชน่ ผลไมต้า่งๆ อาหาร ยารกัษาโรค ฯลฯ สมยักอ่นถา้ทอดในปา่ 

กจ็ะนำาผา้ไปพาดไวต้ามตน้ไมก้ิง่ไมถ้า้ไมม่กีห็กักิง่ไมอ่ื้นมาปักสำาหรบัทอดผา้เพือ่แสดงให้เหน็วา่เปน็ผา้ปา่แลว้ไป

วางไวต้ามทางทีพ่ระผา่น แต่ในปจัจุบันไดมี้การปรบัเปล่ียนมาโดยลำาดบั ทีเ่ราเหน็ในขณะน้ีกม็กัจะเปน็ถังมต้ีนไม้

ปกัอยูก่ลางมผีา้จวีรพาดอยูพ่รอ้มมบีรขิารบางอยา่ง โดยเฉพาะธนบตัรปกัอยูต่ามกิง่ไม ้และมกัจะมรีปูชะนเีกาะ

อยู่ เพื่อแทนสัญลักษณ์ป่า 

  ประเพณนียิมในการถวายผา้บงัสกุุลและเปน็ประโยชนข์องการใชผ้า้บงัสกุุลในพระพทุธศาสนาจากที่

ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ลว้นเปน็ประเดน็ปญัหาทีผู่ท้ำาการวจิยัจะไดท้ำาการศกึษาเรือ่งเกีย่วกบัผา้บงัสกุลุบทบญัญตัิ

ทีเ่กีย่วกบัการรบัผา้บงัสุกลุและประโยชนข์องการใชผ้า้บงัสกุลุในพระพทุธศาสนาเปน็ทีม่าของความประสงคท์ีผู่้

วิจัยจะทำาการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมและต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ ๓ ข้อ ดังนี้คือ

 ๑. เพื่อศึกษารูปแบบการดำาเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล

 ๒. เพื่อศึกษาหลักพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับการครองผ้าจีวรของพระสงฆ์

 ๓. เพื่อศึกษาผ้าบังสุกุลในการส่งเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัมุง่ศกึษาขอ้มลูชัน้ปฐมภมู ิโดยมุ่งศกึษาคน้ควา้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กับเนื้อหาจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ รวมถึงคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาและเอกสารวิชาการอื่นๆ บทความสาระสังเขปออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และรวมทั้งงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

 โดยศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
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 - รูปแบบการดำาเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล

 - หลักพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการครองผ้าจีวรของพระสงฆ์

 - ผ้าบังสุกุลในการส่งเสริมวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

๔. ผลการวิจัย
 จากการศกึษาคน้ควา้ไดผ้ลการวจิยั ดงันีว้า่ วถิชีวีติของพระสงฆเ์ปน็วถีิชีวติฝนืกระแสสงัคม พระสงฆ์

ได้รับอนุญาตให้มีของใช้ที่จำาเป็นต่อการครองชีพเพียง ๘ อย่าง ได้แก่ ผ้าห่ม(จีวร) ผ้านุ่ง(อุตราสงค์) ผ้าซ้อนนอก

(สังฆาฏิ) บาตร เข็ม ประคดเอว มีดโกนและที่กรองนำ้าดื่ม

 พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเที่ยวบิณฑบาตเป็นกิจวัตรอาศัยก้อนข้าวในการเล้ียงชีพเป็นพุทธกิจที่

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติ เป็นการโปรดสรรพสัตว์ และการสมาทานบิณฑบาตเป็นวัตรจัดเป็นธุดงค์ที่

ช่วยขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยลง

 พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลใช้ผ้าบังสุกุล(จีวร) คือทรงผ้า ๓ ผืน คือจีวร สบง และสังฆาฏิพระสงฆ์ใน

สมัยพุทธกาลอยู่โคนไม้ เพราะในสมัยพุทธกาลยังไม่มี กุฏิ วิหาร อันเป็นที่จำาพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์

ในสมัยพุทธกาลฉันยาดองด้วยนำ้ามูตรเน่า คือฉันเป็นยารักษาโรคต่างๆ

 การครองผ้าจีวรซึ่งเป็นการใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่างที่

ตอ้งมีการพจิารณากอ่นการใชส้อยทีม่คีวามเกีย่วข้องกบักฎระเบยีบและขอ้ปฏิบตัขิองพระภกิษสุงฆเ์กีย่วกบัจวีร

ทีพ่ระพุทธเจา้พระองคท์รงไดว้างกฎเกณฑแ์ละบทบญัญติัเปน็สกิขาบททีท่รงหา้มหรือทรงอนญุาตให้ใช้สอยเครือ่ง

บริขารเหล่านั้นได้

 การใช้ผ้าบังสุกุล หรือผ้าจีวรของพระภิกษุสงฆ์นั้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้

ยิ่งๆ ขึ้นไปแล้ว สิ่งสำาคัญไม่แพ้กันรวมเยกว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของพระภิกษุที่ใช้ผ้าบังสุกุลนั้น ๆ 

ส่วนท่ีเป็นปัจจัยหลักๆ ท่ีช่วยให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ในร่มของพระศาสนาของพระบรมศาสดาได้นั้น ก็คือว่าความ

สำาคญัหรอืวา่ประโยชนข์องผา้บงัสกุลุเองทีช่ว่ยสง่เสรมิหรอืว่าสง่ผลทีด่ใีหก้บัตวัพระภกิษนุัน้ๆดว้ยทีว่า่ผา้บงัสกุลุ

กบัการสง่เสรมิถชีวีติของพระสงฆ ์ดงัมอีานสิงสท์ีย่อ่มเกดิกบัตวับคุคลทีใ่ชผ้า้อยูเ่นอืงๆ กค็อื ยนิดใีนผา้ทีต่นแสง

หามาได้(สันโดษ) ไม่เป็นผู้ยินดีปรารถนาผ้าที่คฤหบดีเจาะจงจะถวาย

 - ผา้บงัสุกุลส่งเสรมิวถิชีีวติของพระสงฆใ์นขอ้วตัรปฏบิตัธิดุงค ์ถอืผา้ ๓ ผืน เปน็ภกิษผูุ้มกันอ้ย สันโดษ

 - ผ้าบังสุกุลส่งเสริมวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปัจจัย ๔ คือเครื่อง

อาศัยของบรรพชิต

 - ผ้าบังสุกุลการส่งเสริมสังคม คือช่วยให้บุคคลหรือพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาปรารถนาที่จะ

ทำาบุญด้วยการถวายผ้าไตรจีวร พระภิกษุที่เป็นองค์ผู้ไม่ถือเคร่งในการครองผ้า ๓ ผืน ก็สามารถที่จะรับจีวรจาก

ผู้ที่เจาะจงถวายได้ ถือว่าเป็นการอนุเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำาบุญ

 - ผ้าบังสุกุลยังประยุกต์หรือว่าปรับให้เข้ากับยุคสมัย คือประยุกต์เข้ากับสมัยปัจจุบันคือเปล่ียนจาก

การใช้คำาว่าผ้าบังสุกุลมาเป็นคำาว่า ผ้าป่า เพื่อประโยชน์กับสังคมในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่าของกลุ่ม

คณะมาเพือ่ทีจ่ะสรา้งประโยชน ์และศาสนวัตถุ ให้บงัเกดิมแีกพ่ระพทุธศาสนา และเพ่ือคนรุน่หลงัได้ใช้ประโยชน์

จากสถานที่ตรงนั้นต่อไปภายภาคหน้า

 - ผา้บงัสุกลุยงัถอืเปน็การสงเคราะหส์งัคมในดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วเนือ่งมาจากกจินมินตอ์นัเปน็ลาภทีพ่ระ

๔๙๘
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สงฆไ์ด ้เมือ่มใีนสว่นนีพ้ระสงฆเ์องกม็ทีนุทรพัยท์ีจ่ะเผือ่แผใ่หก้บัสงัคม หรือสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง เชน่ เรือ่งของวดั 

โรงเรียน และหมู่บ้าน ตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนพระสงฆ์ท่าก็จะนำาทุนทรัพย์ในส่วนหนึ่งที่ท่านได้มามอบเป็นทุน

การศึกษาสำาหรับเด็กผู้ยากไร้ในเขตบริการของท่าน

๕. ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรจะได้รับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีก 

ดังนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ๑) ในการดำารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวบิณฑบาต การนุ่งห่มผ้า

บังสุกุล(จีวร) การอยู่โคนไม้ วัดวาอาราม และการฉันยาดองด้วยนำ้ามูตรเน่า(คิลานเภสัช) พระภิกษุสงฆ์เองควร

ที่จะคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้มาก งดเว้นการบริโภคตามกิเลส เคารพในพระธรรมวินัยให้มาก

 ๒) พระภิกษุสงฆ์เองควรท่ีจะศึกษาหลักพุทธบัญญัติทำาความเข้าใจเกี่ยวกับสิกขาบทท่ีพระพุทธเจ้า

ได้ทรงวางไว้ให้เข้าใจถูกต้องอย่างถ่องแท้ เอื้อเฟื้อตามกาลสมัยพอเหมาะพอควร

 ๓) การประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งของผา้บงัสกุลุมาเปน็ผา้ปา่ทีเ่กีย่วเนือ่งมาจาวฒันธรรมประเพณทีีส่บืตอ่ๆ 

กนัมา ตอ้งนำาไปใช้ใหเ้กิดประโยชนใ์นทางสว่นรวมใหม้าก ประกอบกับความซือ่สตัยส์จุรติใหเ้ปน็ไปเพือ่ประโยชน์

แก่ชนรุ่นหลัง

 ๔) การอปุถัมภบ์ำารงุพระภกิษสุงฆ์ หรอืทำานบุำารงุพระศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืง พระภกิษสุงฆเ์องกต็อ้ง

เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้กับสังคมรอบข้างจึงจะเหมาะกับการเป็นที่ตั้งศรัทธาของญาติโยมได้ และ

เป็นทักขิไนยบุคคลที่ดี

 ๕) พระภิกษุสงฆ์ หรือเจ้าอาวาสที่มีบทบาทในบริบทสังคม เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน ในเขตบริการนั้นๆ 

ควรทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลือในทกุๆดา้นอยา่งเทา่เทยีมกนั และใหเ้หมาะกบัเวลาและโอกาส และบคุคลทัง้นีก้ต็อ้ง

ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์นั้นด้วย

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 พรอ้มกนันี ้ผูว้จิยัเหน็วา่ยงัมข้ีอมลูอกีหลายประเดน็ทีค่วรจะศกึษาวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป จงึขอเสนอ

แนะเรื่องที่ควรจะศึกษาต่อไป ดังต่อไปนี้

 ๑) ควรมกีารศกึษาวจิยัรปูแบบการดำาเนนิชวีติของพระสงฆใ์นดา้นใด ดา้นหนึง่ อยา่งทีเ่ฉพาะเจาะจง 

เช่นว่า ศึกษารูปแบบการบริโภคยาดองด้วยนำ้ามูตรเน่า(คิลานเภสัช)

 ๒) ควรมีการศึกษาวิจัยหลักพระธรรมวินัย หรือหลักพุทธบัญญัติท่ีเก่ียวกับการฉันยาดองด้วยนำา้มูตรเน่า

 ๓) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์การฉันยาดองด้วยนำ้ามูตรเน่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบัน

๔๙๙



500 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 บรรณานุกรม

พิทูร มลิวัลย์. อธิบายวินัยสำาหรับนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสำาหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

พระเทพเทวี (ประยุตธ์ ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “คำาวัด”,. 

 พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพน: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓.

________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์บุคเซนเตอร์ จำากัด, ๒๕๔๓.

พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต) .พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖.

  กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำากัด, ๒๕๕๑. 

 ________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่๑๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย, ๐๒๕๔๖.

พระมหาสมทรง ติสฺสโร (บีกขุนทด). “การศึกษาเสขิยสิกขาบทในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: 

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิระญาณวโรโรส. นวโกวาทในเสขิยวัตร. พิมพ์ครั้งที่ ๖๗. กรุงเทพฯ: 

 โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.

 

๕๐๐



501การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชน

ในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

The Study on Leadership According to Suppurisadhamma 

of The Good Youth in Phunphin District Suratthani Province

พระธีรเมศวร์ มหาสกฺโก.*

      พระครูวิจิตรศีลาจาร,ดร.

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนคน

ดีในอำาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนคนดีใน

อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของ

เยาวชนในอำาเภอพนุพนิ จงัหวัดสรุาษฎรธ์านเีปน็การวจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรทีใ่ช้ศึกษา ไดแ้ก ่เยาวชนในอำาเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๓๖๘ คนกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย

(Simple Random Sampling) ตำาบลละ ๒๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที

 ผลการวิจัยพบว่า ๑) เยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาตาม

หลักสัปปุริสธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตตัญญุตารู้จักตนมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาด้านมัตตัญญุตารู้จักประมาณ และด้านกาลัญญุตา รู้จักกาล ส่วนด้านปริสัญญุตารู้จักชุมชน มี

ค่าเฉลี่ยตำ่าสุด๒) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพินจังหวัด

สุราษฎร์ธานี เยาวชน ที่มี อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .๐๕ แต่เยาวชน

คนดีศรีสุราษฎร์ที่มี เพศ และอาชีพต่างกัน มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ .๐๕ ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านอัตตัญญุตารู้จักตนรู้ความสามารถของตนรองลงมาด้านกาลัญญุตา รู้จักกาลทำาหน้าที่การงาน

ให้ตรงเวลา ส่วนด้านปริสัญญุตารู้จักชุมชน

คำาสำาคัญ: ภาวะผู้นำา, สัปปุริสธรรม

*คณะพุทธศาสตร์ (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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ABSTRACT

 The purposes of this research were: 1) to study on the leadership according 

to Suppurisadhamma of Srisurat Good Youth, 2) to compare the leadership according to 

Suppurisadhamma of Srisurat Good Youth, and 3) to study the suggestions about the 

leadership according to Suppurisadhamma of Srisurat Good Youth. This research is quantitative. 

The population-based study was Srisurat Good Youth in Punpin District, Suratthani Province. 

The samplies were collected from ๓๖๘ people. There were 23 people from each sub-district 

in this case by using the Simple Random Sampling. The instruments used in the study were 

the questionnaires. The data analysis and statistics used were percentage, mean, standard 

deviation, and t-test.

 The research findings revealed that: The research findings revealed that: 1. Srisurat 

Good Youth on the leadership according to Suppurisadhamma was at the high level in general 

and all aspects of study. They are put in order from high to low as the following: knowing 

oneself, knowing how to be temperate, knowing the proper time, and knowing the assembly. 

2. The result of the data analysis in comparing on the leadership according to Suppurisadhamma 

of Srisurat Good Youth with age and status of education is different with statisticaly significance 

of 0.05 level and with sex and occupation are not different with statisticaly significance of 

0.05.3 The suggestions about Srisurat Good Youth in Punpin District, Suratthani Province can 

be arranged from high to low on all aspects of study as: knowing oneself, knowing the proper 

time, and knowing the assembly.

Keywords: Leadership, Suppurisadhamma

บทนำา

 ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่เป็นยุคโลกไร้พรมแดนนี้ ในแง่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ ย่อมส่ง

ผลทำาให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นตามลำาดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับประเทศ ในสถาบันของ

ภาครัฐหรือเอกชน องค์กรดังกล่าวย่อมข้ึนอยู่กับการตัดสินใจอย่างถูกต้องรอบคอบและทันต่อสถานการณ์ของ

ผู้บริหาร ผู้บริหารที่ตัดสินใจก็คือ ผู้นำาขององค์กรนั้นๆ ในทุกองค์กรจึงจำาเป็นต้องมีผู้นำาในสังคมซึ่งประกอบ

ด้วยสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ย่อมต้องมีผู้นำาเพื่อช่วยกำาหนด

ทิศทาง ช่วยสั่งการ ช่วยควบคุมระบบ และช่วยประสานให้คนทั้งหลายทำางานร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดี

งามที่ได้วางไว้ดังคำาที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า“สังคมไทยปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงไปตาม

วัตถุเป็นอย่างมากแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของคนไทยไม่คนนิยมวัตถุ

หรือวัตถุนิยมมากขึ้นมีกิเลสมากขึ้นและสิ่งที่ขาดคือศีลธรรมสภาพสังคมเกิดความเสื่อมโทรมเพราะรับอิทธิพล
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อารยธรรมตะวันตกท่ีแพร่หลายเข้ามามากเกินไปและคนไทยรับเอาโดยไม่มีวิจารณญาณ” ปัญหาส่ิงเหล่านี้ส่ง

ผลใหค้ณุภาพชวีติของเยาวชนไทยตกตำา่ทำาใหเ้ยาวชนซึง่เปน็กำาลงัสำาคญัให้กบัประเทศชาตใินอนาคตเปน็ผูไ้มม่ี

คณุภาพเตม็ศกัยภาพการพฒันาและปลกูฝงัจรยิธรรมเปน็วธีิหนึง่ท่ีจะพฒันาเยาวชนใหเ้ปน็ผู้มจีรยิธรรมวฒันธรรม

อันดีงามเพราะการปลูกฝังจริยธรรมอย่างเพียงพอและสมำ่าเสมอนอกจากจะทำาให้เกิดความละอายต่อการกระ

ทำาความชัว่ตา่งๆ แลว้ยงัชว่ยปลกูจติสำานกึใหท้กุคนมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคมอนัจะชว่ยปอ้งกนัแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ดังคำากล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” ฉะนั้น เด็กและเยาวชน จึงเป็นความ

หวังของผู้ใหญ่ และเป็นความหวังของสังคม จึงมีความสำาคัญทั้งต่อการสืบทอดกิจกรรมของตระกูล ตามหน้าที่

ของบุตรธิดานอกจากนั้นแล้วคุณลักษณะความเป็น “ผู้นำา” ที่ดีในทางพุทธศาสนาได้ให้ความสำาคัญต่อเด็กและ

เยาวชนเป็นอย่างยิ่งในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็ย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้ผู้

วจิยัจงึใคร่ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้และทำาการวจิยัในเรือ่ง “ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปรุสิธรรมของเยาวชนในอำาเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน”ีการวจิยัครัง้นีจ้งึมคีวามมุง่หมายเพือ่ใหเ้กดิประโยชนท์างดา้นจติใจแก่ผูน้ำาเยาวชนให้

มี การพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักสัปปุริสธรรมเพื่อนำาไปใช้ในการวางแผนจัดโครงการส่งเสริม

ภาวะผู้นำาสำาหรับไปใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอัน

ดีงามของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์

 ๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์

 ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนในอำาเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตในการ

ศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑. ขอบเขตด้านประชากร

 การกำาหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เยาวชน

ในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงอายุ ๑๘-๒๕ ปี เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตตามเนื้อหา ได้แก่ 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาไดก้ำาหนดขอบเขตเนือ้หา โดยทบทวนเอาสารจากพระไตรปฎิกเอกสาร ตำารา ผลงาน

วจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง โดยศกึษาเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วกบัภาวะผูน้ำาตามหลกัสัปปรุสิธรรม ๗ ซึง่ไดแ้ก ่๑) หลกัธมัมญัญุ

ตา คอื ความรูห้ลกัธรรมหรอืรูจ้กัเหต ุ๒) หลกัอตัถญัญตุาคอื รูค้วามมุง่หมายหรอืรูจ้กัผล ๓) หลกัอตัตญัญตุา คอื 

ความรู้จักตัวตนที่แท้จริง ๔) หลักมัตตัญญุตาคือ ความรู้จักกาล รู้เวลาที่เหมาะสม ๕) หลักกาลัญญุตา คือ รู้จัก

ประมาณ ๖) หลกัปรสิญัญตุา คอืรู้จกัชมุชนและรูจ้กัทีป่ระชุม และ ๗) หลกับคุคลญัญตุา คอื รูจ้กัเลอืกคบหาบคุคล 

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๔. ระยะดำาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำารวจ เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ธานีที่มีอายุ ๑๘-๒๕ ปี จำาแนกได้ ๑๖ ตำาบลมีเยาวชนชายจำานวน ๔,๙๕๗ คน เยาวชนหญิง จำานวน 

๔,๑๒๓ คน รวมเยาวชนทั้งหมด ๙,๐๘๐ คนการสุ่มตัวอย่างตามประเภทของประชากรจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จำานวน ๓๖๘ คน

 เครือ่งมอืทีใ่ช ้คือ แบบสอบถามเกีย่วกบัศกึษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปรุสิธรรมของเยาวชนในอำาเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยสอบถามแบบมีคำาตอบให้เลือก ประกอบด้วย ที่มี

เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำางาน ระดับตำาแหน่งปัจจุบัน

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำาตามหลักสัปุริสธรรมของเยาวชนในอำาเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ๗ ด้าน คือ ๑)ด้านธัมมัญญุตา ๒) ด้านอัตถัญญุตา ๓) ด้านอัตตัญญุ

ตา ๔) ด้านมัตตัญญุตา ๕) ด้านกาลัญญุตา ๖) ด้านปริสัญญุตา และ ๗) ด้านปุคคลัญญุตา

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนใน

อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง ๗ ด้าน โดยใช้คำาถามแบบปลายเปิด

 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน เพื่อหาค่า

ความสอดคลอ้งระหวา่งคำาถามกบัวตัถปุระสงค์ โดยใช้วธิกีารหาคา่ความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื ไดค่้าความเทีย่ง

ตรงอยู่ในเกณฑ์ (มากกว่า .๖๐) และนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ได้ และนำามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม เท่ากับ ๐.๗๒๐

 แบบสอบถามจำานวน ๓๖๘ ชุด พร้อมหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามไปติดต่อกับนายอำาเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี การเก็บรวบรมข้อมูลและดำาเนินการเก็บคืนภายใน ๑ สัปดาห์

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า IOC

 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation)

ผลการศึกษา
 ๑) เยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพิน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตตัญญุตารู้จักตนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านมัตตัญญุตา

รู้จักประมาณ และด้านกาลัญญุตา รู้จักกาล ส่วนด้านปริสัญญุตารู้จักชุมชน มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด

 ๒) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพินจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เยาวชนที่มี อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยยสำาคัญทางสถิติที่ .๐๕ แต่เยาวชน

คนดีศรีสุราษฎร์ที่มี เพศ และอาชีพต่างกัน มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ .๐๕

 ๓) ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัเยาวชนคนดใีนอำาเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 

พบว่า ด้านอัตตัญญุตารู้จักตนรู้ความสามารถของตนรองลงมาด้านกาลัญญุตา รู้จักกาลทำาหน้าที่การงานให้ตรง

เวลา ส่วนด้านปริสัญญุตารู้จักชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
 ๑) เยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตตัญญุตารู้จักตน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ

มาก รองลงมาด้านมัตตัญญุตารู้จักประมาณ และด้านกาลัญญุตารู้จักกาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้าน

ปริสัญญุตารู้จักชุมชน มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เยาวชนคนดีได้รับอิทธิพล และได้

รับการปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำาจากพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสำานักปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สวน

โมกขพลารามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสและมีพระบรมธาตุไชยาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามา

หลายศตวรรษ มีอาณาเขตใกล้กับอำาเภอพุนพิน จึงทำาให้เยาวชนคนดีมีภาวะผู้นำาด้าน เป็นตนรู้จักตนเอง ค่อน

ข้างมากกว่าด้านอื่นๆ ในประเด็นความเป็นผู้รู้จักตน รู้จักตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ วัย ความรู้ ความสามารถ 

และคุณธรรมอื่นๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น แล้วประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และ

เมือ่รูว้า่ บกพรอ่งในเรื่องใด กป็รบัปรงุแก้ไขใหด้ขีึน้ ซึง้สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีปัปรุสิธรรม ๗ประการทางพระพทุธ

ศาสนาความว่า อัตตัญญุตารูจั้กตนคือรูต้ามเปน็จรงิวา่ตวัเรานัน้วา่โดยฐานะภาวะเพศกำาลงัความรูค้วามถนดัความ

สามารถและคณุธรรมเปน็ตน้เทา่ไรอยา่งไรแลว้ประพฤตปิฏบิตัใิหเ้หมาะสมและรูจั้กแกไ้ขปรบัปรุงสง่เสรมิทำาการ

ตา่งๆ ให้สอดคลอ้งถูกจุดตรงทางทีจ่ะใหเ้จรญิงอกงามบงัเกดิผลด ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทวรรณอสิรา

นุวัฒน์ชัย ซึ่งศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ในยุคโลกานุวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม” ความว่า เมื่อนำา

หลักธรรมศึกษาสามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติ ๑. ต้องเป็นผู้รู้จักความพอดีรู้ธรรมแห่งมัชฌิมาปฏิปทาคือเดิน

ทางสายกลางและหลักสันโดษอย่างถูกต้อง ๒. ต้องเป็นผู้มีความรอบคอบในการกระทำากิจกรรมอย่างพอเหมาะ

พอดีและบทบาทผู้นำา ๑. ต้องมอบหมายงานให้บุคคลได้อย่างเหมาะสม ๒. ต้องกำาหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์

ของกิจการงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบและพอเหมาะ

 ๒) ภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมไม่

แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนคนดีใน อำาเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อแยกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่ ๒ แตกต่างกัน ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ

เปน็เพราะวา่ เยาวชนในอำาเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีไดร้บัการปลกูฝงัมาตัง้แตรุ่น่บดิามารดา และถา่ยทอด

ภาวะความเปน็ผูน้ำาตามหลกัสปัปรสิธรรมแกเ่ยาวชนผูเ้ปน็บตุรหลานของตน ตามแนวคำาสอนทางพระพทุธศาสนา 

กล่อมเกลาจิตใจสร้างความเป็นผู้นำาตามแนวหลักของคนดี และรู้หลักการที่จะทำาให้เกิดผล เช่น อัตถัญญุตา

ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ เป็นผู้รู้จักผล คือรู้ความหมายรู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จัก

ผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำา เมื่อทำาไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังน้ีเป็นต้นอัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จัก

ตนคือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำาลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ 

เทา่ไร อยา่งไรแลว้ประพฤตใิหเ้หมาะสม และรูท้ีจ่ะแกไ้ขปรบัปรงุตอ่ไปมตัตญัญตุาเปน็ผูรู้จ้กัประมาณ คอื ความ

พอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นต้น

กาลญัญตุาเปน็ผูรู้จ้กักาลคอื รูก้าลเวลาอนัเหมาะสม และระยะเวลาทีจ่ะตอ้งใชใ้นการประกอบกจิ กระทำาหนา้ที่

การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลาให้พอเวลา ให้เหมาะเวลาเป็นต้น ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท 

คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทำากิริยา

อย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น ปุคคลัญญุตาหรือ ปุคคลปโรปรัญญุตาเป็นผู้

รู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือ
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หย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะตำาหนิ ยกย่อง และแนะนำาสั่ง

สอนอย่างไร เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายธนวัสน์คงสระบัว ได้ทำาการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นำาที่พึง

ประสงค์ตามหลกัพุทธศาสนาของผูน้ำาชมุชนตามความคดิเหน็ของประชาชน : กรณศีกึษาชมุชนตำาบลบางรกัน้อย

อำาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี” พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์

ตามหลกัพุทธศาสนาของผูน้ำาชมุชนตำาบลบางรกันอ้ยอำาเภอเมอืงจังหวดันนทบรีุโดยจำาแนกตามปจัจยัสว่นบคุคล

พบวา่ประชาชนทีม่เีพศทีต่า่งกนัมคีวามคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้ำาทีพ่งึประสงคต์ามหลักพทุธศาสนา

ของชมุชนตำาบลบางรกันอ้ยอำาเภอเมอืงจังหวดันนทบรุโีดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัจงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ต่

ไมส่อดคลอ้งกบัประชาชนทีม่อีายสุถานภาพทางครอบครวัอาชพีอายงุานวุฒกิารศกึษาและรายไดท้ีต่า่งกนัมคีวาม

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอ่ภาวะผูน้ำาทีพ่งึประสงคต์ามหลักพทุธศาสนาของชุมชนตำาบลบางรกันอ้ยอำาเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .๐๑ และ .๐๕ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าสถานที่กาลเวลาและสภาพแวดล้อม ที่ต่างกันจึงทำาให้ผลการวิจัยที่พบแตกต่างกัน

 ๑) ด้านธัมมัญญุตา เยาวชนคนดีในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภาวะผู้นำาตามหลัก สัปปุ

ริสธรรม ข้อรู้จักชุมชนและที่ประชุมมีความถี่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด

สรุาษฎรธ์านมีพีระพุทธศาสนาเปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ มพีระบรมธาตเุจดยีไ์ชยาเปน็ศนูยก์ลางพระพทุธศาสนา 

มีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนเรื่องธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ คือ

รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดารู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทำาให้เกิด

ผล เช่นภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้างพระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราช

ประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างรู้ว่าจะต้องกระทำาเหตุอันนี้ๆ หรือกระทำาตามหลักการข้อนี้ๆ จึงจะให้เกิดผลที่

ต้องการนั้นๆ เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่า ธัมมัญญุตารู้หลัก

และรู้จักเหตุคือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งท้ังหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำาเนินชีวิตในการปฏิบัติกิจ

หน้าที่และดำาเนินกิจการต่างๆรู้เข้าใจสิ่งที่ตนประพฤติปฏิบัติ 

 ๒) ด้านอัตถัญญุตา เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม 

ข้อรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการกระทำา มีความถ่ีมากท่ีสุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเยาวชนในอำาเภอพุนพิน 

จงัหวดั สรุาษฎรธ์าน ีมพีระพทุธศาสนาเปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ มพีระบรมธาตเุจดียไ์ชยาเปน็ศนูยก์ลางพระพทุธ

ศาสนา มีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนเรื่องอัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย 

หรือ รู้จักผล คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำา

หรอืความเปน็ไปตามหลกั เชน่รูว่้าหลกัธรรมหรอืภาษติขอ้นัน้ๆ มคีวามหมายวา่อยา่งไร หลักนัน้ๆมคีวามมุง่หมาย

อยา่งไร กำาหนดไวห้รอืพงึปฏบิตัเิพือ่ประสงคป์ระโยชนอ์ะไร การทีต่นกระทำาอยูม่คีวามมุง่หมาย เมือ่ทำาไปแลว้จะ

บังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่าอัตถัญญุ

ตารู้ความหมายและรู้จักผลคือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

กิจการที่ตนกระทำารู้ว่าหลักการนั้นๆมีความมุ่งหมายอย่างไรรู้ว่าที่ตนทำาอยู่อย่างน้ันๆ ดำาเนินชีวิตอย่างน้ันเพื่อ

ประสงค์ประโยชน์หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรท่ีไม่มีหน้าที่ตำาแหน่งหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่ให้มีหน้า

ที่ตำาแหน่งฐานะการงานอย่างนั้นๆ 

 ๓) ด้านอัตตัญญุตา เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม 

ขอ้รูจ้กัฐานะภาวะและเพศแหง่ตนข้อรูจ้กักำาลงัความรูค้วามสามาร และความ ถนดัแหง่ตน และขอ้รูจ้กัคณุธรรม
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แหง่ตน มคีวามถีม่ากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่เยาวชน ในอำาเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีมพีระพทุธศาสนา

เปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ มพีระบรมธาตเุจดยีไ์ชยาเป็นศูนยก์ลางพระพทุธศาสนา มสีวนโมกขพลาราม เป็นแหล่ง

เผยแผ่หลักธรรมคำาสอนเรื่อง อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำาลังความรู้ 

ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไรอย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไข

ปรับปรุงต่อไปสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่าอัตตัญญุตารู้จักตนคือรู้

ตามเป็นจริงว่าตัวเรานั้นว่าโดยฐานะภาวะเพศกำาลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นเท่าไร

อย่างไรแล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมและรู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมทำาการต่างๆ

 ๔) ด้านมัตตัญญุตา เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริส

ธรรม ข้อรู้จักความพอดีในการเป็นอยู่มีความถี่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด

สรุาษฎรธ์าน ีมพีระพทุธศาสนาเปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ มพีระบรมธาตเุจดยีไ์ชยาเปน็ศนูยก์ลางพระพทุธศาสนา 

มีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนเรื่องมัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น

ภกิษรูุ้จกัประมาณในการรบัและบรโิภคปจัจัยสีค่ฤหัสถร์ูจ้กัประมาณในการใชจ้า่ยโภคทรัพยพ์ระมหากษัตรยิร์ูจ้กั

ประมาณในการลงทณัฑอาชญาและในการเกบ็ภาษ ีเปน็ตน้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ป

ยตุโฺต) ทีก่ลา่ววา่มตัตญัญุตารูจั้กประมาณคอืรูจั้กพอดเีชน่ประมาณในการบรโิภครูจั้กประมาณในการใช้จา่ยทรพัย์

รูจ้กัความพอดใีนการพดูการปฏบิตักิจิและทำาการตา่งๆ ตลอดจนการพกัผ่อนหลับนอนและการสนกุสนานรืน่เรงิ

ต่างๆ เมื่อเมื่อนำาหลักธรรมศึกษาสามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้นำา คือ ต้องเป็นผู้สามารถบริหารเวลาได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมและบทบาทของผู้นำาคือ ต้องวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ 

 ๕) ด้านกาลัญญุตา เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม 

ขอ้รู้จกักระทำาหน้าทีก่ารงานใหต้รงเวลา มคีวามถ่ีมากทีสุ่ด ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่เยาวชนในอำาเภอพนุพิน จงัหวดั

สรุาษฎรธ์านมีพีระพุทธศาสนาเปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ มพีระบรมธาตเุจดยีไ์ชยาเปน็ศนูยก์ลางพระพทุธศาสนา 

มสีวนโมกขพลารามเปน็แหลง่เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนเรือ่งกาลญัญตุา ความรูจ้กักาล คอื รูก้าลเวลาอนัเหมาะสม

และระยะเวลาทีจ่ะตอ้งใชใ้นการประกอบกจิกระทำาหนา้ทีก่ารงาน เช่น ใหต้รงเวลาใหเ้ปน็เวลา ใหท้นัเวลา ใหพ้อ

เวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่ากาลัญญุตา

รู้จักกาลคือรู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงได้ใช้ในการประกอบกิจกระทำาหน้าที่การงานปฏิบัติการ

ต่างๆและเก่ียวข้องกับผู้อื่นเช่นรู้ว่าเวลาไหนควรทำาอะไรและทำาให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาให้

เหมาะสมให้ถูกเวลาเป็นต้น

 ๖) ด้านปริสัญญุตา เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม

ข้อรู้ว่าชุมชนนี้จะต้องทำากิริยาอย่างนี้มีความถี่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด

สรุาษฎรธ์าน ีมพีระพทุธศาสนาเปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ มพีระบรมธาตเุจดยีไ์ชยาเปน็ศนูยก์ลางพระพทุธศาสนา 

มีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนเรื่องปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชนและรู้จัก

ที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่าชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทำากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้

ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่า

ปริสัญญุตารู้จักชุมชนคือรู้จักถิ่นรู้จักที่ชุมนุมและชุมชนรู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชนและต่อชุมชน

นัน้วา่ชมุชนนีเ้มือ่ไปหาควรตอ้งทำากริยิาอยา่งนีค้วรตอ้งทำากริยิาอยา่งนีค้วรตอ้งพูดอยา่งนีชุ้มชนนีม้รีะเบยีบวนิยั

อยา่งนีม้วีฒันธรรมประเพณอียา่งนีม้คีวามตอ้งการอยา่งนีค้วรเกีย่วขอ้งควรตอ้งสงเคราะหค์วรรบัใชค้วรบำาเพญ็
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ประโยชน์ให้อย่างนี้ๆเป็นต้นเมื่อเมื่อนำาหลักธรรมศึกษาสามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้นำาคือ ต้องเป็นผู้

มีความสามารถในการส่ือสารและมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างดีในทุกสังคม ต้องมีความรอบรู้ในสถานการณ์โลกอย่าง

ดีและบทบาทของผู้นำาคือ ต้องควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆได้

ถูกต้องตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม

 ๗) ด้านปุคคลัญญุตา เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริส

ธรรม ข้อรู้จักความแตกต่างแห่งบุคคลโดยอัธยาศัย มีความถี่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเยาวชนคนดีศรีสุ

ราษฎร์อำาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีพระบรมธาตุเจดีย์ไชยา

เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา มีสวนโมกขพลารามเป็นแหล่งเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนเร่ืองปุคคลัญญุตา หรือ 

ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 

เป็นต้น ใครๆยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดีว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะตำาหนิ 

ยกย่อง และแนะนำาสั่งสอนอย่างไร เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่า 

ปคุลลญัญุตารูจั้กบคุคลคอืรูจ้กัและเขา้ใจความแตกตา่งแหง่บคุคลวา่โดยอธัยาศยัความสามารถและคณุธรรมเป็น

ต้นใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยดีว่าควรจะคบหรือไม่ได้คติอะไรจะสัมพันธ์

เกีย่วข้องจะใชจ้ะยกยอ่งจะตำาหนหิรอืจะแนะนำาสัง่สอนอยา่งไรจงึจะไดผ้ลดเีมือ่นำาหลกัธรรมศกึษาสามารถท่ีจะ

พจิารณาคณุสมบัตขิองผูน้ำา คอื ตอ้งเปน็ผูม้คีวามสามารถในการสือ่สารประสานงานทกุอยา่งในองค์กรและสงัคม

ได้อย่างดี ต้องมอบหมายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและบทบาทของผู้นำา คือ ต้องมอบหมายงานได้อย่างถูก

ต้องเหมาะสมต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอต้องการพัฒนาบุคลากรให้ทำางานเป็นทีม

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรมของเยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี”พบว่า เยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์มีภาวะผู้นำาตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ฉะนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ทางฝ่ายบ้านเมืองเขตพื้นที่อำาเภอพุนพิน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชนใน

อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกภาคส่วนควรเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ แก่เยาวชนในอำาเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น โครงการอัตตัญญุตามารู้จักตนเองกันเถอะหรือกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนใน

อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้จักตนเองดีข้ึนไปอีก หรือโครงการมัตตัญญุตามารู้จักประมาณตนเองกัน

เถอะ หรือกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในอำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้จักประมาณตนเองดีขึ้นไปอีกและ

ควรพัฒนาเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์ในด้านกาลัญญุตา เป็นต้น เช่น โครงการกาลัญญุตามารู้จักกาลเวลา หรือ

กิจกรรมพัฒนาให้เยาวชนได้รู้จักคุณค่าของกาลเวลาที่ถูกต้อง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 ๑) ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์

 ๒) ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักอิทธิบาทธรรมของเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์

 ๓) ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักทศพิธราชธรรมของเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์ เป็นต้น
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การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

AN ANALYTICAL STUDY OF GOOD AND EVIL CRITERIA 

IN BUDDHIST SCRIPTURES

 พระประสิทธิเวท กตปุญฺโญ (เกษรบัว) *

บทคัดย่อ

  บทความวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” มี

วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑)เพื่อศึกษาความดีความชั่วในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, ๒) เพื่อศึกษาเกณฑ์ตัดสิน

ความดีความชั่วในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, ๓) เพื่อวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ดี- ชั่วในการดำาเนินชีวิต ผลการวิจัยพบว่า

ความดคีวามชัว่ในทางพระพทุธศาสนานัน้พระพทุธศาสนาไมไ่ดเ้ขยีนเกณฑก์ารตดัสนิความดคีวามชัว่ไวอ้ยา่งตรง

ไปตรงมาในพระไตรปฎิก แตอ่าศัยพทุธพจนบ์า้งและคำาสัง่สอนตามสถานทีต่่างๆบา้งกส็ามารถชว่ยในการตดัสนิ

ความดีความช่ัวไดใ้นระดบัทีเ่รยีกไดว้า่สงัคมสว่นใหญห่รอืแมแ้ตโ่ลกตะวนัตกยอมรบัไดพ้ระพทุธเจา้ทรงใหแ้นวคดิ

ไว้วา่“กรรมใดทำาแลว้ไมเ่ดอืดรอ้นภายหลงั กรรมนัน้ด ีบคุคลทำากรรมใดแลว้เดอืดรอ้นภายหลงักรรมนัน้ไมด่”ี โดย 

มหีลกัอธบิาย คอื การกระทำาทีช่ือ่วา่ “ดหีรอืชัว่” นัน้ตอ้งเปน็การกระทำาทีม่คีวามจงใจหรอืเจตนา และยงัเชือ่อกี

ตอ่ไปวา่การกระทำาทีใ่ดๆ ไมม่เีจตนาการกระทำานัน้ไมช่ือ่วา่ดหีรอืชัว่ การกระทำานัน้สามารถแสดงออกไดส้ามทาง

คือ กาย วาจา และใจ โดยทั่วๆ ไปการกระทำาใดๆ ที่เกิดจาก “กุศลมูลจิต” คือจิตอันเป็นกุศลคือคุณธรรมหรือ

ความดนีัน่เอง ตรงกันข้ามการกระทำาทีเ่กิดจาก “อกุศลมลูจติ” มคีวามโลภ โกรธ หลงอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืรวม

กันก็คือความชั่วความดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์และความดีนั้นยังเป็นที่มาแห่งความประพฤติสุจริต

ทัง้หลายสำาหรบัมนษุยทุ์กคน การกระทำาความดีนัน้จะตอ้งมแีหลง่กำาเนดิทีม่าด ีคอื กศุล ในพระอภธิรรมน้ันมอียู ่

๓ ประการ คือ กุศลมูล ๓ อย่าง มีความไม่โลภ ความไม่โกรธ และความไม่หลง เมื่อจิตและเจตสิกเข้าประกอบ

ดว้ยมลูเหตแุหง่ความดแีหลา่นีแ้ลว้ ความดยีอ่มจะปรากฏอยูใ่นมโนกรรมกอ่นแล้วจงึส่งผลเปน็พฤตกิรรม โดยส่ง

ผลออกมาเป็นกรรมทีด่มีพีฤตกิรรมท่ีสจุรติทางกายกรรมและวจกีรรมภายหลงั สว่นความชัว่นัน้กค็อือกุศลกรรม

ซึ่งแปลว่า การกระทำาที่เป็นความชั่ว มิใช่ความดี เป็นการกระทำาที่เป็นความชั่วโฉดเขลา

 เกณฑต์ดัสนิความดคีวามชัว่ในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาแงข่องกรรมใหถ้อืเอาเจตนาเปน็หลกัตดัสนิวา่

เปน็กรรมหรอืไม ่และในแงท่ีว่า่กรรมนัน้ดหีรอืชัว่ให้พจิารณาตามเกณฑห์ลกัคอืการตดัสนิดว้ยความเปน็กศุลหรอื

เป็นอกุศลโดยพิจารณาดังนี้

  ๑. เกณฑห์ลกั คอื เกณฑท์ีต่ดัสนิดว้ยความเปน็กุศลหรอืเปน็อกศุลโดยพจิารณา มลูเหตวุา่เป็นเจตนา

เกดิจากกศุลมลูหรอืเกดิจากอกศุลมลู และพจิารณาตามสภาวะวา่เปน็สภาพเกือ้กลูแกช่วีติจติใจหรอืไมท่ำาใหจ้ติ

สบาย ไร้โรคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศล

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ธรรมทัง้หลายเจรญิงอกงามขึน้อกศุลธรรมทัง้หลายลดนอ้ยลงหรอืทำาใหก้ศุลธรรมลดนอ้ยลงอกุศลธรรมทัง้หลาย

งอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร 

 ๒. เกณฑ์ร่วม ใช้เป็นเกณฑ์สำาหรับตัดสินการกระทำาหรือพฤติกรรมที่มีความซำ้าซ้อนไม่ว่าจะโดย

มโนธรรมต่อสังคมการยอมรับของบัณฑิต วิธีการในการกระทำา และผลของการกระทำาท่ีมีต่อตนเองและสังคม

ซึ่งการกระทำาหรือพฤติกรรมท่ีมีความซำ้าซ้อนกันนี้จะใช้เจตนาเพียงอย่างเดียวตัดสินนั้นเป็นการไม่เพียงพอได้

แก่ ๑)ใช้มโนธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่าการที่กระทำานั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือ

ไมเ่สยีความเคารพตนหรอืไม ่๒) พจิารณาความยอมรบัของวญิญหูรอืนกัปราชญห์รอืบณัฑติชนวา่เปน็สิง่ทีว่ญิญู

ยอมรับหรือไม่ ชื่นชมสรรเสริญหรือตำาหนิติเตียน 

  ๓) พิจารณาลักษณะและผลของการกระทำาต่อตนเอง ต่อผู้อื่นเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่น 

ทำาตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น

  ในส่วนของการประยกุตใ์ชเ้กณฑด์-ีชัว่นัน้ นำาหลกัเกณฑด์งักล่าวมาหาขอ้วนิจิฉัยเกีย่วกับกรณทีีเ่ปน็

ที่ถกเถียงกัน เช่น ประเด็นการฆ่าตัวตาย ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์ตัดสินความดีชั่วในทางพระพุทธศาสนาตัดสินนั้นสรุป

ได้ว่า เป็นบาปอย่างหนักเลยทีเดียว อีกทั้งประเด็นการทำาโคลนนิ่ง การทำาแท้ง และการทำาการุณยฆาต เมื่อใช้

หลกัการและเหตผุลในทางพระพทุธศาสนามาตดัสินกถ็อืวา่เปน็การกระทำาทีเ่ป็นบาปเชน่เดยีวกนั ถงึแมว้า่การก

ระทำาดังกล่าวจะทำาไปด้วยความจำาเป็นก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นบาปอยู่ดี

คำาสำาคัญ: เกณฑ์ตัดสิน, ความดีและความชั่ว , พุทธจริยศาสตร์

Abstract

 The purposes of this study “An Analytical Study of Good and Evil Criteria in Bud-

dhist Scriptures” were 1) to study good and evil in Buddhist Scriptures, 2) to study good and 

evil criteria in Buddhist Scriptures, and 3) to analytical good and evil criteria to daily life. The 

results of this study indicated that good and evil criteria in Buddhism were not directly written 

in Tipitaka or Pali Buddhist Canon. Depending upon the Lord Buddha’s speech and teaching, 

decision-making of good and evil could be accepted in general societies or even in the western 

societies.  According to the Lord Buddha’s concept, the Kamma or action those who did never 

makes trouble for them afterwards. Such action is called good action. Likewise, the Karma or 

action those who did makes trouble for them afterwards. Such action is called evil action. It 

can be explained that good or evil action depends on intentional action. It is also believed that 

action without intention is not called good or evil. The Kamma or action can be performed 

by body, speech, and mind. The actions with (the three) wholesome roots of good thought 

are goodness, whereas the actions without (the three) wholesome roots of good thought are 

badness (greed, hatred, and illusion).The virtue is not only the benefit to human beings but 

๕๑๑



512 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

also becomes the sources of their good conduct. According to the Abhidhamma Pitaka, there 

are the three roots of good actions without greed, hatred, and illusion. When thought and 

mental factors assemble in these roots of good action, goodness occurs in the mental action 

before becoming good behavior of bodily and mental actions respectively. In contrast, badness 

is unwholesome action without all good actions. 

 In Buddhist Scriptures, good and evil criteria in aspect of Karma or action mainly 

depend on the intention. In principle, the criteria in aspects of good or bad action are made 

a decision on being wholesome or unwholesome as follows:

 1.The main criteria are used for decision-making of wholesome or unwholesome 

based on the cause of intention of wholesome roots or unwholesome roots and on the state 

of mind convenience without the mind debilitation, which also help increase the wholesome-

ness and decrease the unwholesomeness.

 2.The joint criteria are used for decision-making of multiple behaviors consisting of 

moral mind, scholar’s acceptance, performing process, and performing result to oneself and 

to society. These multiple behaviors or actions will not be made decision not only by inten-

tional actions but also by the actions with the moral mind, 2) by the actions accepted by the 

scholars and 3) by the results of good or bad actions leading to oneself and others. In the part 

of applying the good and bad criteria, it could be taken to the final decision-making as in the 

case of committing suicide. For a decision-making in Buddhism, the good and bad criteria are 

concluded that committing suicide is the worst action. According the law of cause and effect 

in Buddhism, cloning, abortion, and Euthanasia are also the worst action even though it is 

claimed that such actions are necessary. 

Keywords: Criteria , Good and Evil , Buddhist Ethics.

๑. บทนำา
 การกระทำาทีม่คีา่ทางจรยิะทีก่ลา่ววา่เปน็ความดหีรอืความชัว่ ถกูหรอืผดิ ควรกระทำาหรอืควรละเวน้

นั้นเป็นอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำาเช่นนี้เป็นความดีหรือความชั่ว เป็นการกระทำาที่ถูก

หรอืผดิ มอีะไรเปน็ปทฏัฐานหรอืมาตรการทางจรยิะในการตดัสนิการกระทำาวา่ดหีรอืชัว่ ถกูหรอืผดิของมนษุย ์ซึง่

การทีเ่ราจะสามารถตดัสนิการกระทำาของมนษุยไ์ดว้า่อยา่งไรถกู อยา่งไรผิด เราจะตอ้งสามารถใหค้ำาอธบิายได้วา่

ดคีอือยา่งไร ชัว่คอือยา่งไร และมคีวามหมายวา่อยา่งไร และเราจะใชห้ลกัอะไรมาตดัสนิการกระทำาของเขา / เธอ

ว่า ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร และมีเหตุผลอย่างไรที่ใช้หลักนั้นมาตัดสิน ๔๑๙ หรือเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ต้องตัดสินใจเลือก กระทำาอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป เราจะมีเกณฑ์อันใดชี้ว่าเราควรทำาอย่างนี้ไม่ควรทำาอย่างนี้ ใน

๔๑๙ บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์ (ETHICS), พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๐-๑๒๑. 
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พระไตรปิฎกซ่ึงเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา มิได้มีการกล่าวถึงเกณฑ์ตัดสินความดีและความชั่วของมนุษย์

อย่างตรงไปตรงมาในพระพุทธพจน์ท่ีพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นคำาสั่งสอนต่างๆ ที่ได้สะท้อนให้เห็นระบบ

จริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนา จึงทำาให้เกิดประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องถกเถียงกันเกิดขึ้น

 โดยเฉพาะในปัจจุบันได้เกิดมีประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างเช่น ปัญหากรณีการทำาแท้ง ปัญหาการทำา

การุณยฆาต เป็นต้น ที่บางพวกก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำาได้ อีกบางพวกก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาถือว่าเป็นการ

กระทำาที่เป็นบาปผิดศีลธรรม ชาวพุทธเราควรที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องความดีและความชั่วอย่างลึกซึ้ง

มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยะที่จะตัดสินว่าสิ่งนี้คือความดีสิ่งนี้ คือ ความชั่วสิ่งนี้ถูกหรือ

ผิด การจะตัดสินดังกล่าวจึงต้องอาศัยเป้าหมาย เป็นแนว เปรียบเหมือนไม้บรรทัด ซึ่งมีปลายข้างหนึ่งเป็น

เป้าหมายของการวัด และมาตราวัดบนไม้บรรทัดเป็นเครื่องวัดว่าการกระทำานั้นนำาไปสู่เป้าหมาย และจะได้

เข้าใจถึงมาตรการวัดและการตัดสินคุณค่าทางจริยะเหล่านี้ในพุทธศาสนาว่าคืออะไร ๔๒๐ และมีอะไรบ้าง นี้

คือปัญหาที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

   ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำาคัญในการศึกษาความดีความชั่ว และเกณฑ์

ตดัสนิความดคีวามช่ัวในคัมภรีพ์ระพทุธศาสนา เพือ่นำาหลกัเกณฑก์ารตดัสนิความดีความชัว่ดงักลา่วมาประยกุต์

ใช้เพื่อบรรเทาปัญหาในทางจริยธรรม ได้บ้าง

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๒.๑ เพื่อศึกษาความดีความชั่วในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

  ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ความดี-ชั่วในการดำาเนินชีวิต

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยเป็นการศึกษาค้นคว้าทางคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

งานวิจัยและเอกสาร (Documentary Research) โดยมีลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ๓.๑ ขั้นศึกษาเอกสาร

 ศึกษาจากคัมภีร์ เอกสาร ข้อมูล ทั้งที่เป็นหนังสือ คือ พระไตรปิฎก เอกสารงานวิจัย ตำาราวิชาการ 

บทความต่างๆ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต และเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลเก่ียวข้องกับความดี

ความชั่วรวมไปถึงเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่ว และแนวทางการวิเคราะห์ในการนำาเกณฑ์ดี-ชั่วไปปรับใช้ในการ

ดำาเนินชีวิต 

 ๓.๒ ขั้นรวบรวมข้อมูล

 ๓.๓ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 ๓.๔ ขั้นเรียบเรียง รายงาน ข้อมูล

 ๓.๕ สรุปนำาเสนอผลการวิจัย

๔๒๐ วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:สำานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒.
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๔. ผลการวิจัย
  พระพุทธศาสนาให้ความเห็นวา่การกระทำาทีถ่อืวา่ “ดหีรอืชัว่” นัน้ตอ้งเปน็การกระทำาทีม่คีวามจงใจ

หรือมีเจตนาการกระทำาที่ประกอบด้วยเจตนาเรียกว่า “กรรม” ดังพระพุทธพจน์ว่า

 “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลท่ีตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำาทางกายวาจาและใจ” ๔๒๑ 

การกระทำาที่ปราศจากเจตนาไม่จัดว่าเป็นการกระทำาดีหรือชั่วแต่อย่างใดการกระทำาที่ดีนั้นคือการกระทำาที่เกิด

จากเจตนาดีทีป่ระกอบด้วยกุศลมูลหรือรากเหง้าแห่งความดีได้แกค่วามไมโ่ลภความไม่โกรธความไมห่ลงผิดจาก

ทำานองครองธรรมส่วนการกระทำาช่ัวกเ็กดิจากเจตนาช่ัวทีป่ระกอบด้วยอกศุลมลูซึง่เป็นรากเหงา้แหง่ความชัว่ไดแ้ก่

ความโลภความโกรธความหลงผิดจากทำานองคลองธรรม ๔๒๒ เจตนาเป็นพื้นฐานของการกระทำาและเป็นเครื่องชี้

หรอืตดัสนิวา่การกระทำานัน้ดหีรอืไมอ่ยา่งไรในทางพระพทุธศาสนา กรรมสามารถเกดิได ้๓ ทาง คอื กายกรรม วจี

กรรม และมโนกรรมหรือการกระทำาทางใจ ซึ่งหมายถึง เจตนาที่ประกอบด้วยกุศลมูล การกระทำาที่ไม่ดีจะหมาย

ถึง เจตนาที่ประกอบด้วยอกุศลมูลซึ่งตรงกันข้ามกัน ๔๒๓ ได้แก่ ความอยาก (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) และความ

หลง (โมหะ) เป็นต้น การทำาดี คือการกระทำาที่ประกอบด้วย คุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความเสียสละ ความ

เอื้อเฟื้อส่ิงที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอน คือ คุณธรรมท่ีเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่เขาทำา นั่นคือ การได้ดีใจของเขาย่อมสูง

ขึ้นสะอาด สว่างขึ้นตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมท่ีเพิ่มข้ึน เสียงสรรเสริญก็ไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่แน่นอนเสมอไป

ในหมูโ่จรยอ่มสรรเสรญิโจรทีเ่กง่กลา้อนัธพาลทีส่ามารถคมุอนัธพาลดว้ยกนัไดย้อ่มไดร้บัเสยีงสรรเสรญิจากกลุม่

อันธพาลด้วยกัน บัณฑิตย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิตแต่ได้รับเสียงติเตียนจากหมู่คนพาล ด้วยเหตุนี้

เมือ่ไดรั้บสรรเสรญิจงึต้องพจิารณาดกูอ่นวา่ใครเปน็ผูใ้หถ้า้บณัฑติใหก้เ็ชือ่ไดว้า่เสยีงสรรเสรญินัน้มาจากคณุธรรม

หรือการทำาความดี การทำาชั่ว คือ การกระทำาที่ไร้คุณธรรม ที่ว่าได้ ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิต ถ้าทำาบ่อยๆ 

นสิยัชัว่กพ็อกพนูขึน้เรือ่ยๆ จนเกาะแนน่เปน็ลกัษณะนสิยัของผู้นัน้ยากทีจ่ะแกไ้ขได ้เหมอืนดนิพอกหางหมคูวาม

ชัว่หรอืนสิยัชัว่ทีพ่อกพนูขึน้เรือ่ยๆนัน้ยอ่มชกันำาเขาไปในทางทีช่ัว่ในทีสุ่ดเขากจ็ะพบกบัหายนะอยา่งไมม่ทีางหลีก

เลี่ยงได้ เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระซิบ กระตุ้นเตือนให้บุคคล ผู้นั้นคิดพูด กระทำา

สิง่ใดสิง่หนึง่อนัจะนำาไปสูผ่ลร้าย คอืทำาใหเ้ขาตดัสนิใจผดิเมือ่ถงึคราวทีก่รรมจะใหผ้ลเพราะวิบากแกก่ลา้สกุรอบ

แลว้นัน้ แมค้นมปีญัญากอ็บัปญัญาซึง่ทา่นเปรยีบวา่ นกแรง้มสีายตาไกลสามารถมองเหน็ซากศพไดเ้ปน็รอ้ยโยชน์

แต่พอถงึคราวเคราะห(์ถงึคราวกรรมจะใหผ้ล)บว่งอยูใ่กลก้ม็องไมเ่หน็ เดนิเขา้ไปตดิบว่งจนได ้ตรงกนัขา้ม ถา้ถงึ

คราวกรรมดีจะให้ผล วิบากแห่งกรรมซึ่งสั่งสมอยู่ในจิตย่อมบันดาลให้เขาทำา พูด คิดไปในทางที่ถูกอันจะนำาไปสู่

ผลดีอันนั้น พิจารณาในแง่นี้แล้ว ควรเว้นกรรมชั่ว สั่งสมแต่กรรมดี เพื่อจะได้ มีวิบากอันดีอยู่ในจิต นี่คือ การทำา

ดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่ว ยำ้าอีกทีว่า คนประพฤติกระทำาอย่างใดย่อมได้ความเป็นอย่างนั้นขึ้นในตน เช่น หัดเป็นโจรเป็น

นักเลง ย่อมได้ความเป็นโจรเป็นนักเลงข้ึนในตนหัดเป็นคนดีในทางไหน ย่อมได้ความเป็นคนดี ในทางน้ันข้ึนในตน 

 เกณฑต์ดัสนิความดคีวามชัว่ในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาแงข่องกรรมใหถ้อืเอาเจตนาเปน็หลกัตดัสนิวา่

เปน็กรรมหรอืไม ่และในแงท่ีว่า่กรรมนัน้ดหีรอืชัว่ใหพ้จิารณาตามเกณฑห์ลกัคอืการตดัสนิดว้ยความเปน็กศุลหรือ

๔๒๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๗/๑๓๙.
๔๒๒ ผศ. ชำานะ พาซ่ือ, จริยศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์บรรณาคาร, ๒๕๔๗), หน้า๑๖-๑๗.
๔๒๓ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๔. 
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เป็นอกุศลโดยพิจารณาดังนี้

 ๑. เกณฑห์ลกั คอื เกณฑท์ีต่ดัสนิดว้ยความเปน็กุศลหรอืเปน็อกศุลโดยพจิารณา มลูเหตวุา่เป็นเจตนา

เกดิจากกศุลมลูหรอืเกดิจากอกศุลมลู และพจิารณาตามสภาวะวา่เปน็สภาพเกือ้กลูแกช่วีติจติใจหรอืไมท่ำาใหจ้ติ

สบาย ไร้โรคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศล

ธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลาย

 ลดน้อยลงหรือทำาให้กุศลธรรมลดน้อยลงอกุศลธรรมทั้งหลายงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิก

ภาพอย่างไร 

 ๒. เกณฑ์ร่วม ใช้เป็นเกณฑ์สำาหรับตัดสินการกระทำาหรือพฤติกรรมที่มีความซำ้าซ้อนไม่ว่าจะโดย

มโนธรรมตอ่สงัคมการยอมรบัของบณัฑติ วธีิการในการกระทำา และผลของการกระทำาทีม่ตีอ่ตนเองและสงัคมซึง่

การกระทำาหรือพฤติกรรมที่มีความซำ้าซ้อนกันนี้จะใช้เจตนาเพียงอย่างเดียวตัดสินนั้นเป็นการไม่เพียงพอได้แก่  

๑)ใช้มโนธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่าการที่กระทำานั้น ตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่

เสียความเคารพตนหรือไม่ ๒) พิจารณาความยอมรับของวิญญูหรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วิญญู

ยอมรับหรือไม่ ช่ืนชมสรรเสริญหรือตำาหนิติเตียน ๓) พิจารณาลักษณะและผลของการกระทำาต่อตนเอง ต่อผู้

อื่นเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่น ทำาตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข หรือเป็นไป

เพื่อโทษทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น

 ในสว่นของการประยกุตใ์ชเ้กณฑด์-ีชัว่นัน้ นำาหลกัเกณฑด์งักลา่วมาหาขอ้วนิจิฉยัเกีย่วกับกรณทีีเ่ปน็

ที่ถกเถียงกัน เช่น ประเด็นการฆ่าตัวตาย ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์ตัดสินความดีชั่วในทางพระพุทธศาสนาตัดสินนั้นสรุป

ได้ว่า เป็นบาปอย่างหนักเลยทีเดียว อีกทั้งประเด็นการทำาโคลนนิ่ง การทำาแท้ง และการทำาการุณยฆาต เมื่อใช้

หลกัการและเหตผุลในทางพระพทุธศาสนามาตดัสินกถ็อืวา่เปน็การกระทำาทีเ่ป็นบาปเช่นเดยีวกนั ถงึแมว้า่การก

ระทำาดังกล่าวจะทำาไปด้วยความจำาเป็นก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นบาปอยู่ดี

 เกณฑ์ตัดสินความดีสิ่งที่ว่า“ดี”นั้นจะต้องมีองค์ประกอบคือ ๔๒๔ 

  ๑.ทำาแล้วตนเองไม่เดือดร้อน

  ๒.ทำาแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อน

 ๓. บัณฑิต/ปราชญ์/ผู้รู้ไม่ติเตียน

๕. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
  พระพุทธศาสนาไม่ได้เขียนเกณฑ์การตัดสินความดีความช่ัวไว้อย่างละเอียด ในพระไตรปิฎก แต่

อาศัยพุทธพจน์บ้างและคำาสั่งสอนตามสถานที่ต่างๆ บ้าง ก็สามารถช่วยในการตัดสินความดีความชั่วได้ในระดับ

ที่เรียกได้ว่าสังคมส่วนใหญ่หรือแม้แต่โลกตะวันตกยอมรับได้เลยทีเดียว พระพุทธศาสนาเช่ือว่าการกระทำาที่ช่ือ

ว่า “ดีหรือช่ัว” นั้นต้องเป็นการกระทำาท่ีมีความจงใจหรือเจตนา และยังเช่ืออีกต่อไปว่าการกระทำาที่ใดๆ ไม่มี

เจตนาการกระทำานัน้ไม่ชือ่วา่ดหีรือช่ัว การกระทำาน้ันสามารถแสดงออกไดส้ามทางคอื กาย วาจาและใจโดยทัว่ๆ

ไป การกระทำาใดๆทีเ่กดิจาก “กศุลมูลจติ” คอืจติอนัเปน็กศุลคือคุณธรรมหรอืความดนีัน่เอง ตรงกนัขา้มการกระ

๔๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), 

 หน้า ๑๗๙-๑๘๑. 
๔๒๕ วัชระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยา ลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๑๘ – ๓๒๒.

๕๑๕
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ทำาที่เกิดจาก”อกุศลมูลจิต” (โลภ โกรธ หลง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)ก็คือความชั่ว แต่ก็มีบ่อยครั้งที่การก

ระทำาของมนษุยซ์บัซอ้นมากกวา่นี ้ความซบัซอ้นของการกระทีว่า่นีท้ำาใหเ้ราๆ ทา่นๆตดัสนิใจไมถู่กวา่นัน่ดนีัน่ชัว่

 เกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน เป็นหลักการหรือแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่ดีใน

สังคม ที่ประเสริฐ อันเป็นวิธีการ หรือเครื่องมือในการเข้าสู่จุดมุ่งหมาย(นิพพาน) อันเป็นประโยชน์สูงสุด (ความ

ดีสูงสุด) เป็นอุดมคติของชีวิตที่ครอบคลุมถึงเกณฑ์ตัดสินว่า “การกระทำาใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร” ๔๒๕ 

ดงันัน้เกณฑต์ดัสนิความดทีีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ใหบ้คุคลมชีวีติทีด่ ีชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั สามารถอยูร่ว่มกนัเปน็สงัคม

ไดเ้ปน็อยา่งด ีมคีวามสขุ และทำาใหม้กีารดาเนนิชวิีตทีด่ ีการครองชพีไดอ้ยา่งประเสรฐิ เพราะฉะนัน้ เกณฑต์ดัสนิ

ความดจีงึเปน็แนวทางในการดำาเนนิชวีติทีด่ขีองชาวพทุธ จงึสรปุวา่ เกณฑ์ตดัสินความดขีองพทุธปรชัญาเถรวาท

ได้เป็น ๓ ระดับ ด้วยกัน คือ ๑) เกณฑ์ตัดสินความดีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ศีล ๕ (five percepts) หมายถึง หลักธรรม

ที่ควรงดเว้น ๕ ประการ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติฝ่ายศีลธรรมเบื้องต้น ๒) เกณฑ์ตัดสินความดีขั้นกลาง จริยธรรมที่มีไว้

ให้บุคคลปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมให้สูงขึ้น ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ และ

 เว้นอกุศลกรรมบถควบคู่กันไปด้วย ๓) เกณฑ์ตัดสินความดีขั้นสูง เป็นจริยธรรมระดับสูงสุดอันเป็น

ทางที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะห่างไกลจากข้าศึกภายใน คือ กิเลสเครื่องเศร้าหมอง ได้แก่ อริยอัฏฐังคิก

มรรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งมรรคมีองค์ ๘ (นิพพาน)ในเกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น มีเกณฑ์

ตัดสินถึงคุณค่าเชิงจริยศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลักการสำาหรับเป็นเกณฑ์วินิจฉัยความดีและความช่ัว ลักษณะที่เป็นข้อ

ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน โดยอาศัยการกระทำา ๒ ลักษณะเป็นตัวจำาแนก คือการกระทำาใดที่มี

รากฐานมาจากกุศลมูล ถือว่า เป็นการกระทำาที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่า ส่วนการกระทำาที่มีรากฐานมาจากอกุศล

มูลถือว่าเป็นการกระทำาที่เป็นฝ่ายชั่ว ซึ่งมีหลักสำาหรับพิจารณาตัดสินว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรผิด อะไรถูก อะไร

ควร อะไรไมค่วร โดยสามารถสรปุเปน็หลกัพจิารณาไดด้งันี ้คอื เจตนาของการกระทำาบทพทุธบญัญตั ิพฤตกิรรม

ของจิต ผลของการกระทำาและผลของการปฏิบัติ จากการตัดสินความดีสูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาทได้นั้น ต้อง

ลงมือปฏิบัติเอง ๔๒๖ พิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตนเองนั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่า รู้จักกฎเกณฑ์ในการตัดสินความดีที่ถูก

ต้องจริงโดยไม่ต้องให้ใครมาหลอกลวงได้

๔๒๖ วิทย์ วิศทเวทย์, จริยศาสตร์เบ้ืองต้น, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๑๙), หน้า ๕๙-๑๒๒.
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ศึกษาวิเคราะห์โทษจากการล่วงละเมิดสิกขาบทเสขิยวัตร
AN ANALYTICAL STUDY OF THE FAULTS FROM VIOLATION 

OF SEKHIYAVATTAS 

 พระสุขเกษม กิตฺติธโร (เมืองสันเทียะ) *

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์โทษจากการล่วงละเมิดสิกขาบทเสขิยวัตร” มีวัตถุประสงค์ ๓ 

ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาต้นบัญญัติของการบัญญัติสิกขาบทเสขิยวัตร, ๒) เพื่อศึกษาหลักการเหตุผลในการ

บัญญัติสิกขาบทเสขิยวัตร, ๓) เพื่อศึกษาโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดในสิกขาบทเสขิยวัตร ผลการวิจัยพบว่า 

เสขิยวัตรสิกขาบท มีต้นบัญญัติจากภิกษุฉัพพัคคีย์ได้แก่พระปัณฑุกะ พระโลหิตกะ พระเมตติยะ พระภุมมชกะ 

พระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ เดิมที เป็นสหายกันตั้งแต่ก่อนบวช อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี เมื่อบวชแล้วได้มี

สมัญญานามปรากฏในพระพุทธศาสนาว่า “ฉัพพัคคีย์” หมายถึง ภิกษุที่มีพวก ๖ รูป ซึ่งพวกท่านทั้ง ๖ รูปเป็น

ภกิษุกลุม่หนึง่ทีป่ระพฤตตินไมเ่หมาะสม เหตเุนือ่งจากอาศัยความคึกคะนองและความดือ้รัน้อนัเปน็อปุนสัิยส่วน

ตัวและความไม่ละอายต่อความผิด ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อพระวินัย ได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธ

ศาสนาอยา่งมาก เปน็กลุม่ภกิษทุีเ่ปน็ตน้เหตใุห้พระพทุธองคท์รงบญัญตัสิกิขาบทมากทีส่ดุ ซึง่จดัเปน็อาทกิมัมกิะ

คือต้นบัญญัติและอนุบัญญัติจำานวน ๒๒๗ สิกขาบทได้แก่ ปาราชิก ๔ สิกขาบท, สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท, นิส

สัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท, ปาจิตตีย์ ๙๒ สิกขาบท, ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท และเสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท 

นอกจากนี้ยังเป็นต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์อีกจำานวนมากพระพุทธบัญญัติเป็นกฎระเบียบข้อ

บงัคบัทีพ่ระพทุธเจา้ตัง้ไวเ้พือ่ปกครองภิกษใุหป้ระพฤตเิรยีบรอ้ยดงีาม ถอืเปน็รากแกว้ของพระพทุธศาสนาเรยีก

ว่า “พระวินัย หรือ ศีล ๒๒๗ ข้อ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีภิกษุประพฤติไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือประพฤติเสียหาย

ขึ้น จนชาวบ้านพากันตำาหนิโพนทะนา ทรงรับทราบแล้วจึงให้ประชุมสงฆ์ ไต่สวนได้ความจริงแล้วจึงทรงบัญญัติ

เป็นข้อห้ามไว้

  หลักการและเหตุผลที่ทรงบัญญัติขึ้นมานั้น เพราะพุทธองค์ได้ทรงเล็งเห็นแล้วว่าจะเกิดผลดีในภาย

ภาคหน้าแกศ่าสนาของพระองค์ เมือ่ภกิษแุละภกิษณุเีกดิขึน้ในพระพทุธศาสนาและกระทำาความผิดพระพทุธเจา้

ได้ทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงตั้งเป้าหมายไว้ ๑๐ ประการ คือ

 ๑. ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ๖. กำาจัดอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต

 ๒. ให้สังคมมีความสุข   ๗. ความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส

 ๓. ข่มบุคคลผู้สอนยาก   ๘. ความเลื่อมใสยิ่งของคนที่เลื่อมใสแล้ว

 ๔. ความผาสุกแห่งภิกษุ   ๙. ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม

 ๕. ปิดกั้นอาสวะที่จะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ๑๐. เอื้อเฟื้อพระวินัย

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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 ถา้หากภิกษแุละภกิษณุปีระพฤตเิสยีหายจากการแสดงพฤตกิรรมตา่งๆทีเ่รยีกวา่ความผิด พระพทุธเจา้

ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสำารอกราคะ, สร่างความเมา, ดับกระหาย, ถอน

อาลัย, ตัดวัฏฏะ, สิ้นตัณหา, คลายกำาหนัด, ดับ, นิพพาน พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทในส่วนที่เป็นเสขิย

วตัร ซึง่เปน็สกิขาบททีใ่ห้พระภกิษสุงฆ์พงึสำาเหนยีกไว ้มจีำานวน ๗๕ สกิขาบทสกิขาบทเสขยิวตัรแบง่เปน็ ๔ กลุม่

ตามสาระสำาคญัดงันี,้ กลุม่ที ่๑ ว่าดว้ยธรรมเนยีมควรประพฤตใินเวลาเขา้หมูบ้่านเริม่ตัง้แตก่ารนุง่หม่เรยีบรอ้ยใน

ขณะทีอ่ยูช่มุชนการสำารวมระวงัอริยิาบถการพดูคยุกนัใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่หมาะสมเมือ่อยูใ่นชมุชน, กลุม่ที ่๒ วา่

ด้วยธรรมเนียมในการรับบิณฑบาตเริ่มตั้งแต่อิริยาบถในการรับบิณฑบาตการขบฉันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย, 

กลุ่มที่ ๓ ว่าด้วยธรรมเนียมในการแสดงธรรมเริ่มตั้งแต่การแสดงธรรมอย่างถูกกาลเทศะไม่แสดงธรรมแก่บุคคล

ผู้อยู่ในอาการไม่เคารพธรรม, กลุ่มที่ ๔ ว่าด้วยธรรมเนียมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะและบ้วนนำ้าลาย

 ในส่วนของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดในสิกขาบทเสขิยวัตรนั้น เสขิยวัตรถือว่าเป็นสาธารณ

บัญญัติทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ถ้ามีการล่วงละเมิดมีโทษปรับอาบัติก็เพียงทุกกฎซึ่งคนทั่วไปอาจคิดว่า

เป็นอาบัติเล็กน้อยแต่เมื่อเป็นโลกวัชชะความผิดที่ชาวโลกติเตียนก็ถือเป็นความประพฤติชั่วเพราะคำาว่าทุก

กฎแปลว่า “กระทำาชั่ว”

คำาสำาคัญ: โทษ, ล่วงละเมิด, เสขิยวัตร

Abstract

 The purposes of the thesis entitled “An Analytical Study of the Punishment for the 

Offenses against the Rules of Sekhiyavattas were 1) to study the original cases of the Buddha’s 

laying down the rules of Sekhiyavattas, 2) to study the rational principles of the Buddha’s laying 

down the rules of Sekhiyavattas, and 3) to study the punishment for the offenses against the 

rules of Sekhiyavattas. From this study, it was found that the original cases of the Buddha’s 

laying-down were six ascetics whose names were Panduka, Lohitaka, Mettiya, Bhummajaka, 

Assaji, and Punabbasuka. Before their ordination, they all were friends who lived in Savatthi 

City. After they were ordained as Bhikkhus (ordained monks) in Buddhism, they were named 

“Chabbaggiya” meaning six ascetics who conducted themselves improperly because of their 

personal habits of impiety, shamelessness and stubbornness towards the wrong-doing and the 

monastic rules. They extremely undermined Buddhism and became the originals of the 

Buddha’s laying-down called Adikammika, that is, the original cases of the Buddha’s laying down 

the ๒๒๗ root-rules and additional rules, namely 4 Parajikas, 13 Sanghadisesas, 30 Nissaggiyap-

acittiyas, 92 Pacittiyas, 4 Patidesaniya, and 75 Sekhiyavattas. Apart from this, there were several 

rules out of the codes of the fundamental rules. The Buddhist rules mean the rules and the 

orders which the Buddha laid down for regulating the monks’ actions. They were the roots of 

Buddhism called “Vinayas” or 227 precepts which were laid down by the Buddha because of 
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the monks’ misconducts criticized by the lay people. After investigating and knowing the fact, 

the Buddha laid down the monastic rules.

 According to the rational principles of the Buddha’s laying down, whenever one of 

these cases acted in an improper way by Bhikkhus (ordained monks) and Bhikkhunis (ordained 

nuns) was brought to the Buddha's attention, he would lay down a rule establishing a suitable 

punishment for the offense, as a deterrent to future misconduct. To be the benefit to his 

Buddhism in the future, the Buddha regulated the rules with 10 targets as follows:

 

 1. to be socially accepted 6. to get rid of all defilements in the future

 2. to enhance social happiness  7. to be benefit for un-believers

 3. to control a stubborn person  8. to be benefit for believers 

 4. to enhance monks’ happiness  9. to keep Suddhamma’s persistence

 5. to stop all defilements in the present 10. to pay respect to Vinayas (the disciplines)  

 Owing to Bukkhus and Bukkhunis’ misconducts, the Buddha laid down the rules for 

the purpose of crossing lust, reviving delusion, stopping thirst, detaching mournfulness, ending 

the circle of rebirth, terminate sensuality, relieving sexual desire, extinguishing, and Nibbana. 

 The Buddha laid down the 75 rules of Sekhiyavattas for monks’ attention, divided 

into four groups as follows:

 The first group consists of the traditions that should behave properly in the village 

such as the costume, the physical movement, and the talks in a suitable way while staying in 

the community.

 The second group consists of the traditions of receiving food and chewing food in a 

good manner. 

 The third group consists of the traditions of sermon—giving a sermon properly and 

no permission for a person who does not pay respect to Dhamma or the Buddha’s teaching. 

The fourth group consists of the traditions of defecation, urination, and spit.

 On the other hand, the punishment for the offenses against the rules of Sekhiyavatta 

was regarded as a public regulation for Bukkhus and Bukkhunis. If one of these members vio-

lates the rules of Sekhiyavatta, he/she will be punished for an offence of wrongdoing, which is 

a simple offence. However, it may be misconducts criticized by the lay people and become a 

bad behavior because the word “Dukkata” (an offence of wrongdoing) means a misdemeanor.

Keywords: Faults, Violation, Sekhiyavattas
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๑. บทนำา
 พระวนิยันัน้เปน็กฎขอ้บงัคบั ทีน่ำาผูป้ระพฤติปฏบิตัติามใหว้เิศษนำาผูป้ระพฤติปฏบิตัติามใหเ้ปน็ผูเ้หน็

แจ้ง นำาผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้มีคุณธรรมต่างๆ เพราะพระวินัยนั้นมีนัยต่าง ๆ มีนัยพิเศษ และเป็นกฎฝึกกาย

และวาจา ๔๒๗ การทีพ่ระพทุธเจา้ ทรงบญัญตัพิระวนิยัปกครองคณะสงฆน์ัน้ ทรงบญัญตัใินเมือ่มภีกิษกุอ่เรือ่งเสยี

หายขึน้ เปน็ท่ีตำาหนติเิตยีน ของคณะสงฆ ์และประชาชนทัง้ทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาและมไิดน้บัถอื การปรบัโทษ

นั้น ที่มีโทษทางบ้านเมือง ก็ทรงปรับอนุวัตรตามทางบ้านเมือง เช่น ทางบ้านเมืองปรับโทษ ผู้กระทำาผิดในเรื่อง

นัน้ ๆ  ถงึประหารชีวติ ก็ทรงปรบัโทษภกิษผุูก้ระทำาผดิในเรือ่งเดยีวกนันัน้ถงึขาดจากความเปน็ภกิษ ุ๔๒๘ นอกจาก

นั้นก็ทรงปรับโทษตามสมควรแก่โทษานุโทษจากพฤติกรรมต่างๆ ที่ภิกษุประพฤติเสียหาย จนพระพุทธเจ้าต้อง

ทรงบัญญัติพระวินัยควบคุมความประพฤติ เพื่อความเรียบร้อย ดีงามของสงฆ์ ในสังฆมณฑลและความเจริญ

ของพระพุทธศาสนาสืบไปนั้นที่ปรับโทษอย่างเบา โดยเฉพาะอาบัติทุกกฎ ในสิกขาบทเสขิยวัตร แม้จะเป็นการ

แสดงออกมาในทางที่ไม่เหมาะสม แก่สมณะภาวะของตน เช่น ฉันแลบลิ้น และฉันดังจับๆ ฉันดังซูดๆ ฉันเลียมือ 

ฉันเลียริมฝีปาก โดยไม่สำารวมแล้วต้องอาบัติทุกกฎ เป็นอาการที่ขาดความสำารวมอย่างสัตว์เดรัจฉาน

  อาบัติทุกกฎในสิกขาบทแห่งเสขิยวัตร ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติในฝ่ายภิกษุสงฆ์ เสขิยวัตร วัตรที่

ภิกษุจะต้องศึกษา เป็นธรรมเนียมที่เกี่ยวกับมารยาท ที่ภิกษุพึงสำาเหนียก หรือพึงฝึกฝนปฏิบัติ เป็นสิกขาบทที่

ภิกษุสงฆ์พึงศึกษา และรับประพฤติปฏิบัติ มีจำานวน ๗๕ สิกขาบท หมวดสารูปที่หนึ่งมี ๒๖ สิกขาบท ธรรมเนียม

ที่ควรประพฤติเวลาเข้าบ้าน หมวดโภชนปฏิสังยุตที่สองมี ๓๐ สิกขาบท ธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหาร 

หมวดธัมมเทสนาปฏิสังยุตที่สามมี ๑๖ สิกขาบท ธรรมเนียมที่ไม่ให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้แสดงอาการไม่เคารพ 

และหมวดปกิณกะที่สี่มี ๓ สิกขาบท ธรรมเนียมถ่ายอุจจาระปัสสาวะ และบ้วนนำ้าลาย รวมทั้งหมดมีจำานวน ๗๕ 

สิกขาบท

 ด้วยเหตุนี้ นี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิเคราะห์โทษจากการล่วงละเมิดเสขิยวัตรสิกขาบท ของภิกษุใน

พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างในการตัดสินปัญหาเกี่ยวกับต้องอาบัติทุกกฎในสิกขาบทเสขิยวัตร เพื่อเป็น

แบบอย่างในการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยสำาหรับเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าสืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาต้นบัญญัติของการบัญญัติสิกขาบทเสขิยวัตร

 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการและเหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทเสขิยวัตร

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดในสิกขาบทเสขิยวัตร

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยเป็นการศึกษาค้นคว้าทางคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

งานวิจัยและเอกสาร (Documentary Research) โดยมีลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

๔๒๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖, (กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์พร้ินต้ิงแมสโปรดักส์ จำากัด, 

 ๒๕๕๑), หน้า ๒๘๗
๔๒๗ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๙๑-๙๒/๖๐-๖๒.
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 ๓.๑ ขั้นศึกษาเอกสาร

 ศึกษาจากคัมภีร์ เอกสาร ข้อมูล ทั้งที่เป็นหนังสือ คือ พระไตรปิฎก เอกสารงานวิจัย ตำาราวิชาการ 

บทความต่างๆ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง CD-ROM และอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องต้น

บัญญัติของการบัญญัติเสขิยวัตร หลักการเหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทเสขิยวัตรและโทษที่เกิดจากการล่วง

ละเมิดในสิกขาบทเสขิยวัตร

 ๓.๒ ขั้นรวบรวมข้อมูล

 ๓.๓ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 ๓.๔ ขั้นเรียบเรียง รายงาน ข้อมูล

 ๓.๕ สรุปนำาเสนอผลการวิจัย

๔. ผลการวิจัย
  เสขิยวัตร คือ ข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ตามหลักพระวินัยบัญญัติ มี ๗๕ ข้อจัดเป็น ๗ หมวด คือ

หมวดที่ ๑ - ๖ หมวดละ ๑๐ ข้อ หมวดที่ ๗ สุดท้ายมี ๑๕ ข้อ สงเคราะห์ลงเป็น ๔ หมวดคือ ๔๒๙ หมวดสารูป 

เกี่ยวกับการนุ่งห่มและการเคลื่อนไหวอิริยาบถ หมวดโภชนปฏิสังยุต เกี่ยวกับการฉันหรือรับประทานอาหาร 

หมวดธัมมเทศนาปฏิสังยุต เกี่ยวกับการแสดงธรรมหรือพูดจาในที่ชุมนุมชน และหมวดปกิณณกะ เกี่ยวกับการ

ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การบ้วนนำ้าลายลงในที่สาธารณะ เสขิยวัตรแม้จะเป็นวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ แต่ก็

สามารถนำามาปรับใช้ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี เสขิยวัตร เป็นสาธารณบัญญัติทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ถ้า

มีการล่วงละเมิดมีโทษปรับอาบัติก็เพียงทุกกฎ ซ่ึงคนท่ัวไปอาจคิดว่าเป็นอาบัติเล็กน้อย แต่เมื่อเป็นโลกวัชชะ

ความผิดที่ชาวโลกติเตียน ก็ถือเป็นความประพฤติชั่ว เพราะคำาว่าทุกกฎแปลว่า “กระทำาชั่ว” ในเสขิยวัตร ๗๕ 

ญาติโยมฆราวาสนั้น สามารถว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุ ทีป่ระพฤตติัวไม่เหมาะสมได้ ถือเป็นหนทางหนึง่ ที่ทำานุ

บำารุงสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน ๔๓๐ แต่ในผู้ที่สติปัญญาน้อยที่ไม่สามารถแยกแยะดีชั่วถูก

ผดิได ้ยอ่มถอืวา่เปน็เรือ่งทีห่มิน่เหมแ่ละสุม่เสีย่งพอสมควร ทัง้นีก้ข็ึน้อยูก่บัเจตนาวา่ การตำาหนติเิตยีนนัน้ๆ เปน็

ไปในทางกุศลหรืออกุศล ซึ่งเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้จะเป็นคำาพูดคำาเดียวกัน แต่เจตนา

ต่างกัน ผลแห่งวิบากกรรมก็ย่อมต่างกัน เราจึงต้องวกกลับมาสำารวจใจตนให้มากด้วย

  สิกขาบทแต่ละสิกขาบทที่ภิกษุจะได้ชื่อว่าล่วงละเมิดแล้วนี้ประกอบด้วยหลายบทสิกขาบททั้งหมด

ทั้งของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ โดย สรุปมี ๒ ประเภท คือโลกวัชชะและปัณณัติวัชชะ ๔๓๑ แม้อาบัติที่เกิดจาก

การล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นๆ ว่าโดยโทษ ก็มี ๒ ประเภทเช่นกัน คือ โลกวัชชะและปัณณัติวัชชะ ๔๓๒ การปรับ

โลกวชัชะนัน้แมไ้มเ่ปน็ความผดิตามพระวนิยั แตก่เ็ปน็โลกวชัชะ คือ ถกูตำาหนติเิตยีนได ้วา่ไมเ่หมาะไมส่มควรแก่

สมณะ เช่น สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ส่งเสียงดังในที่ชุมชน ไม่เอื้อเฟื้อแก่สตรีและเด็ก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น “โลกวัชชะ” 

ความผิดที่ชาวโลกติเตียนนั้น การติเตียนของชาวโลกเอาเป็นประมาณไม่ได้ เพราะชาวโลกส่วนมาก อะไรชอบก็

๔๒๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาทในเสขิยวัตร, พิมพ์คร้ังท่ี ๖๗, (กรุงเทพน: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทาลัย, ๒๕๓๓), 

 หน้า ๒๑-๒๖.
๔๒๙ พิทูร มลิวัลย์, อธิบายวินัยสำาหรับนักธรรมช้ันตรี, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕. 
๔๓๐ วิ.อ. (ไทย) ๑/๔๒/๒๓๙.
๔๓๑ ที.สี. (ไทย) ๙/๕๔๘/๒๔๐.
๔๓๒ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ “คำาวัด”, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๘๕๐.

๕๒๒
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สรรเสริญ อะไรไม่ชอบก็ติเตียนขึ้นอยู่กับอารมณ์ชอบหรือชังของคนนั้นกลุ่มนั้น การตำาหนิเป็นอัตนิสัย จึงเอามา

เปน็มาตรฐานวดัผดิถกูไมไ่ดม้ากนกั ๔๓๓ อกีประการหนึง่ แมค้วามผดิตามทีพ่ระวนิยับัญญตัไิว ้ชาวโลกอาจตเิตยีน

หรอืไม่ตเีตยีนกไ็ดเ้พราะอยูก่บัจารตีทอ้งถิน่นัน้ๆ พระภกิษฉุนัอาหารในเวลาวกิาล แมพ้ระวนิยัจะบญัญตัห้ิามไว้

ก็ตาม แต่บางท้องถิ่นเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง แต่กับอีกบางท้องถิ่นกลับไม่ตำาหนิติเตียน นอกจากไม่ตำาหนิติ

เตียนแล้วยังส่งเสริมให้ภิกษุฉันอาหารมื้อเย็นเสียอีก หากพระภิกษุได้ล่วงละเมิดในสิกขาบทข้อเสขิยวัตร จะส่ง

ผลแก่ตัวภิกษุเองซึ่งถือว่าผิดวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ส่ังสอนไว้และจะต้องปรับอาบัติทุกกฎซึ่งก็จะทำาให้เป็นพระ

ภิกษุพร่องในศีลเป็นมลทินแก่ตัวเองถึงแม้ว่าจะละเมิดในสิกขาบทเล็กน้อยก็ตาม นอกจากโทษที่เกิดข้ึนกับตัว 

พระภิกษุซึ่งทำาให้ตนมีมลทินไม่บริสุทธ์ิในศีลแล้วยังจะส่งผลต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย ทำาให้

เกดิการขาดความเชือ่มัน่ในหลกัธรรมวนิยัทีเ่ปน็เคร่ืองมอืสำาคญัในการกลอ่มเกลาจติใจของพระภกิษทุีเ่ขา้ไปบวช

ในพระพทุธศาสนาวา่ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิผลในเชงิบวกตอ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ๔๓๔ ทัง้นีโ้ทษทีจ่ะลงแกพ่ระภิกษุ

หรือสามเณรที่กระทำาความผิดมี ๔ สถาน คือ ๑.ให้สละสมณเพศ ๒.ตำาหนิโทษ ๓.ภาคทัณฑ์ และ ๔.ว่ากล่าวตัก

เตือน แต่หากเป็นโทษที่พระรูปนั้นประพฤติไม่เหมาะสมกับสมณสารูป หรือโลกวัชชะ โทษที่จะลงแก่พระภิกษุ

หรือสามเณรที่กระทำาความผิดคือการว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น ๔๓๕

๕. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 หลักปฏิบัติในเสขิยวัตรทั้ง ๗๕ ข้อนั้น ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีของพระสงฆ์ ที่จะช่วยให้ศาสนิกชนเกิด

ความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักจรณะ ๑๕ ๔๓๖ คือ

 ๑. สังวรศีล ประพฤติตนให้รู้และเข้าใจสิ่งดีชั่ว ในสาป บุญ คุณ โทษ ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลให้รู้ว่ามีศีล

เป็นปกติอยู่ในตน รู้ทัน หลุดพ้นจากความโกรธ โลภ หลงทั้งหลายทั้งปวง

 ๒. สำารวมอินทรีย์ ระวังตนให้รู้ตัวทั่วพร้อมทั้ง ๖ ทวารนอก ๖ ทวารใน ที่จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก

การกระทำานั้น ๆ 

 ๓. โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณตน รู้ตนให้พร้อม พอเหมาะ พอควรที่จะกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่

จะมีจะเกิดขึ้น ในอาหาร การกิน การใช้จ่าย

 ๔. ชาคริยานุโยคะ พิจารณาควบคุมรู้อยู่ในการกระทำาที่พึงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในการสังวรศีล 

สำารวมอินทรีย์ โภชเนมัตตัญญุตาทั้ง ๓ ข้อให้ถูกต้อง

 ๕. ศรัทธา เชื่อมั่นในหลักธรรมคำาสอน ปฏิบัติตน รู้ตน เชื่อมั่นในตนว่าปฏิบัติอยู่ในทางที่ถูกต้องดี

งาม มีผลเกิดแล้ว เห็นผลแล้ว พากเพียรตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลยิ่งขึ้น

 ๖. หิริ มีความละอายแก่ใจตนเอง เมื่อรู้ว่าตนได้กระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทางกาย

วาจา ใจ ในทางใดทางหนึ่งก็ดี ที่ไม่ถูกไม่ควรแล้ว รู้สึกผิดละอายตนเอง และจะไม่ทำาสิ่งที่ผิดนี้ให้เกิดขึ้นอีก

๔๓๓ พระมหาสมทรง ติสฺสโร (บีกขุนทด), “การศึกษาเสขิยสิกขาบทในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๖๓.
๔๓๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕.
๔๓๕ พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), 

 หน้า ๑๑๓-๑๑๕.
๔๓๖ พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐๗.

๕๒๓
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 ๗. โอตตัปปะ เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ตนได้กระทำาสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ไม่ดีไม่งาม ที่เกิดขึ้นนั้น ๆ 

ระหว่าง ควบคุมตนไม่ให้เกิดอีก

 ๘. พาหุสัจจะ เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่ ในผลของการปฏิบัติที่ถูกตรงบริสุทธิ์แท้ พูดจริง ทำาจริง มีความ

ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำาจริง ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นอีก

 ๙. วิริยะ พากเพียร ประพฤติปฏิบัติ กระทำาตนให้ดีให้ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

 ๑๐. สติ ควบคุมให้รู้ตัวทั่วพร้อม พิจารณารู้อยู่เป็นอยู่ในการกระทำาทวารทั้ง ๖ ทวารนอก ๖ ทวารใน

 ๑๑. ปัญญา รู้แจ้งชัดในทุกสิ่งที่เกิด ที่มี ที่ถูก ที่ควร ได้ยิ่ง ๆ ขึ้น ปล่อยจิต วางจิต ทำาจิตให้สงบเกิด

ญาณทั้ง ๔ ในตนแล้ว

 ๑๒. ปฐมฌาน เข้าสู่ความสงบระงับ จิตสงบ พ้นนิวรณ์ ๕ ใจปลอดโปร่งติดอยู่ในอารมณ์เดียว (วิตก) 

มีวิจาร อ่านอยู่ในอารมณ์นั้น จิตเบิกบานเป็นหนึ่ง เป็นอิสระ

 ๑๓. ทุติยฌาน ระงับวิตกวิจาร มีปีติสุข จิตคิดอ่านอะไร วางวิตก วิจาร จิตเบิกบานเสวยปีติสุขอยู่

 ๑๔. ตติยฌาน ระงับปีติ หมดความรู้สึกปิติ มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมตนเอง รู้ตนเอง ขัด ขณะจิต

สงบ เสวยสุขอยู่

 ๑๕. จตุตถฌาน ระดับสุขเป็นอุเบกขา วางเฉย สุข จิตผ่องใส สงบ บริสุทธิ์ เป็นเอกัคคตาจิต จิตเป็น

หนึ่ง ที่ประกอบด้วยมรรคมีองค์ ๘ ถูกต้อง

  นอกจากนี้แล้วเสขิยวัตรยังเป็นกรอบมาตรฐานแห่งมรรยาทของพระสงฆ์ คือต้องการให้ทุกคนที่มา

จากวรรณะต่าง ๆ กิริยามารยาทซึ่งมันแตกต่างกันไปหมด พูดจาแตกต่างกันไป เห็นแล้วบางทีมันไม่น่าเลื่อมใส 

คราวนี้ก็ต้องการทำาคนเห็นแล้วเกิดการเลื่อมใส ก็จะต้องสอนเรื่องเสขิยวัตร

 ไม่ใช่เพียงแต่ให้รู้ ต้องเอามาปฏิบัติด้วย ในการพูด แม้แต่การครองผ้า ไม่ห่มรุงรัง เห็นแล้วไม่เกิด

ศรัทธาเลย คือเรามาอยู่ร่วมกัน เราต้องมีศีลที่เสมอกัน อย่างเสขิยวัตรเป็นการอบรมบ่มนิสัย เราจะเห็นอย่าง

ตอนพระพุทธเจ้า สาวกชุดหนึ่งที่มีพระอานนท์ พระอนุรุทธ ที่มาบวชพร้อมกับอุบาลี ซึ่งเป็นช่างตัดผม ก็มาบวช

เวลาจะบวชเจ้าชายทั้ง ๕ บอกให้อุบาลีบวชก่อน ให้คนรับใช้บวชก่อน เพื่อว่าเมื่ออุบาลบีบวชก่อน ๕ องค์ที่เป็น

เจ้าบวชทีหลัง ก็ต้องไหว้ผู้บวชก่อน จะได้ลดทิฐิมานะ เดี๋ยวถ้าทั้ง ๕ องค์บวชก่อนแล้วอุบาลีบวชทีหลัง อุบาลบี

ก็ต้องไหว้ก่อน ก็มีความรู้สึกว่านี่ลูกน้องเรา คนใช้ตน ก็ต้องการที่จะข่มทิฐิมานะของตน จะได้ลดมานะ เพราะ

ฉะนั้นเรื่องเสขิยวัตร จึงเป็น ๑ ใน ๓ ของพระวินัยของพระทั้ง ๒๒๗ ข้อ พระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญ 

เพราะว่าอาบัตินี่เป็นของผู้บวชเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องกิริยามารยาทต่างๆ ในสังคม เราจะเข้าไปในสังคมที่ไหน 

เราต้องรู้จักระเบียบของสังคมที่นั้น ๔๓๗ ซึ่งหลักเสขิยวัตรสามารถนำาไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

  พระวนิยับัญญตั ิหรอืสกิขาบทของภกิษสุงฆ ์แมจ้ะเปน็ศีลขอ้ปฏิบตัขิองภิกษสุงฆ ์แต่กส็ามารถนำามา

ประยกุตใ์ชก้บัสงัคมไทยได้เปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะเสขยิวตัร ซึง่เปน็ขอ้ปฏบิตัทิีพ่ระสงฆต์อ้งวางตวัใหเ้หมาะสมตอ่

หน้าชาวบ้าน อันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ เป็นเรื่องที่พระสงฆ์และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ควร

จะไดส้ง่เสริมใหม้กีารอบรมเผยแพรสู่ป่ระชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอยา่งกวา้งขวาง เพราะช่ือว่ามรรยาท

ทางสงัคมกค็อืบคุลกิภาพท่ีแสดงเปน็พฤตกิรรมออกมาของบคุคลนัน้เอง ผูส้ำาเหนยีกสำารวมในกริยิาอาการถอืว่า

มีอาจาระ คือความประพฤติอันงาม น่าเลื่อมใสศรัทธา น่าเคารพนับถือ สังคมไทยเป็นสังคมพุทธ การสำารวมใน

๔๓๗ พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์บุคเซนเตอร์จำากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๘.
๔๓๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๕๕.
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เสขิยวัตรก็เท่ากับได้แสดงว่าเป็นผู้มีสัปปุริสธรรม ๔๓๘ คือรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ประชุมชน และรู้

บุคคล แม้แต่หน่วยงานอื่น ๆ  เช่น สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และกรมการ

ศาสนา เป็นต้น ควรจักเป็นแกนนำาในระหว่างสถาบันการศึกษาและจัดส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน เสขิยวัตรให้แพร่

หลายต่อไป

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: 

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พิทูร มลิวัลย์. อธิบายวินัยสำาหรับนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสำาหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

พระเทพเทวี (ประยุตธ์ ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “คำาวัด”,. 

 พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓.

_________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์บุคเซนเตอร์ จำากัด, ๒๕๔๓.

พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพฯ: 

 บริษัท เอส. อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำากัด, ๒๕๕๑. 

_________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

พระมหาสมทรง ติสฺสโร (บีกขุนทด). “การศึกษาเสขิยสิกขาบทในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรโรส. นวโกวาทในเสขิยวัตร. พิมพ์ครั้งที่ ๖๗. กรุงเทพฯ: 

 โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.

 

๕๒๕



526 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในท่าเต้นบัลเล่ต์

AN ANALYTICAL STUDY OF AESTHETICS IN BALLET DANCE

นางสาวประไพรัตน์ กุลศักดิ์นันท์ *

บทคัดย่อ

 วทิยานพินธฉ์บบันีผู้ว้จิยัมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวคิดทฤษฏีทางสุนทรยีศาสตร ์และประวตัคิวาม

เปน็มาของทา่เตน้บลัเลต่ ์เพือ่ตอ้งการศกึษาทฤษฏคีณุคา่ทางสุนทรยีศาสตร ์ทัง้ ๓ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีจติวสัิยนิยม 

ทฤษฎวีตัถวุสิยันยิม และทฤษฎีสมัพัทธน์ยิม เพือ่ศกึษาวเิคราะหค์ณุคา่สุนทรยีศาสตรใ์นทา่เต้นบลัเลต่ ์โดยผูว้จิยั

ได้รวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่กล่าวถึงทฤษฏีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ และความรู้ทางด้านท่าเต้นบัลเล่ต์ทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ

 ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะในท่าเต้นบัลเล่ต์ ในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากข้ึน เน่ืองจากมีการ

พัฒนาท่าเต้นบัลเล่ต์ตั้งแต่สมัยโบราณตามการพัฒนาการของมนุษย์ทางความเชื่อทางศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 

ประเพณีแต่ละยุคสมัย มาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบท่าเต้นบัลเล่ต์นั้นมีรูปแบบที่มีการรวบรวมเป็นท่าเทคนิคที่

เป็นมาตรฐาน ลักษณะเฉพาะเป็นรูปแบบที่แน่นอน มีลักษณะสากลใช้กันทั่วโลก ซึ่งคุณลักษณะท่าเต้นบัลเล่ต์นี้

มีความสวยงามในแบบท่าเต้นนั้น ๆ

 สว่นทางดา้นทฤษฏคีณุคา่ทางสนุทรยีศาสตรพ์บวา่ มทีฤษฎคีณุคา่ทางสุนทรยีะอยู ่๓ กลุ่มคอื ทฤษฎี

จติวสิยันยิม ทฤษฎวีตัถวุสิยันยิม ทฤษฎสีมัพทัธน์ยิม โดยมเีกณฑก์ารตดัสนิความมอียูข่องความงามทีแ่ตกตา่งกนั

ดังกล่าวคือ นักจิตวิสัย เชื่อว่า คุณค่าทางสุนทรียะเป็นคุณสมบัติของจิต หรือความรู้สึกตอบสนองทางการรับรู้

ต่อบุคคลเพียงอย่างเดียว เช่นมีความชอบ ความพอใจ ความเพลิดเพลิน ไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตาม

รสนิยม ประสบการณ์ ของบุคคล ส่วนนักวัตถุวิสัยมีความเชื่อว่า คุณสมบัติของวัตถุทางสุนทรียะ เป็นคุณสมบัติ

ของตัววัตถุทางสุนทรียะเพียงอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางสุนทรียะ ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความมั่นคง 

แน่นอน มีความคงที่และมีคุณค่าทางสุนทรียะด้วยตัวคุณสมบัติวัตถุเอง การตัดสินคุณค่ามีคำาตอบเพียงถูกหรือ

ผิดตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่แต่สัมพัทธ์นิยม บอกว่าการตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะเป็นสิ่งสมบูรณ์ มีค่าในตัวเอง 

โดยทฤษฏีนี้เร่ิมจากวัตถุวิสัยแล้วตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะทางการรับรู้อย่างจิตวิสัยซึ่งมีหลักเกณฑ์ มาตรฐาน

รองรับ มีหลักข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือ การตัดสินคุณค่าอยู่ที่ปริมาณคนที่มีความรู้สึกทางสุนทรียะมากน้อย

เพียงใด

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในท่าเต้นบัลเล่ต์ โดยนำาหลักทฤษฏีคุณค่าทาง

สุนทรียะทั้ง ๓ ทฤษฎีมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ถ้าพิจารณา

ตดัสนิคณุคา่ทางสนุทรยีะในทา่เตน้บลัเลต์่นัน้ในแตล่ะทฤษฏกีจ็ะพบว่ามกีารตดัสินคณุคา่ทีแ่ตกตา่งกนัตามหลกั

เกณฑข์องทฤษฏนีัน้ๆและขึน้อยูก่บัประสบการณข์องผูตั้ดสนิดว้ยวา่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญทาง

*นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
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เทคนิคท่าเต้นบัลเล่ต์มากน้อยต่างกันเพียงใด หากแต่ถ้าคุณค่าทางจิตวิสัยและวัตถุวิสัยเป็นการวิเคราะห์ที่เห็น

ได้ชัดเจนว่าท่าเต้นบัลเล่ต์จะมีคุณค่าทางสุนทรียะไม่เพียงจากการรับรู้ของผู้สัมพันธ์เท่านั้นยังมีวัตถุวิสัยที่เป็น

ท่าเทคนิคที่ประกอบกับความรู้สึกของนักเต้นบัลเล่ต์ เพื่อให้ท่าเต้นบัลเล่ต์นั้นมีความสมบูรณ์ทางสุนทรียะ โดย

ทางนกัสนุทรยีศาสตรท์ัง้สามตดัสนิคณุคา่ทางความงามทีแ่ตกตา่งกนัไปในทา่เตน้บลัเลต่ ์ซึง่ความสวยงามทีม่ใีน

ท่าเต้นบัลเล่ต์นั้นให้คุณค่าทางจิตใจและทางวัตถุมากกว่า

คำาสำาคัญ : สุนทรียศาสตร์, การเต้นบัลเลต์

ABSTRACT

  The purpose of this thesis is to study the concepts and theories of the aesthetic 

values in order to study the historical background of ballet dance and to critically study the 

aesthetic values, there are three theories of aesthetic values namely:- Subjectivism, Objectivism,

and Relativism. The data were gathered from both the Thai documents and the studying in other 

languages concerning the aesthetic values or the introduction of knowledge of ballet dance.

  From the study the arts of ballet dance, it is found that ballet dance is the present 

mostly known. To pass on to believed of relation, cultural, and each ages tradition until the 

present. That the pattern of ballet dances, it has the gathered for standard ballet dances. To 

clear the particularity of pattern, they have the international in the world. The character of 

ballet dances have the beauty.

  Regarding the aesthetic values, it is found that there are three theories of aesthetic 

values namely :- Subjectivism, Objectivism, and Relativism. These three theories have their 

rules in the judgements of the aesthetic values of different beauty. That is to say that, in the 

theory of subjectivism, it is believed that the real beauty is the sense in our innate minds 

such as likeness, pleasure, enjoyment, sympathy, Uncertainly for each human fondness and 

experience. In the Objectivism, it is believed that real beauties of aesthetic values depend 

on aesthetic object, the aesthetic properties object. That this aesthetic properties object are 

certainlyto stable, and they are of full qualities theirs self. The desirable to aesthetic values, 

they have only one answer to judge that true or false and the directly which to real evidence 

or not. The Relativism believed that the rules of values aesthetics have the absolute beauty 

in mine. By the theory, to begin from the Objectivism and Subjectivism have to the principle 

as aesthetic values, to standard and fact and reliability. The judgement to the aesthetic values 

have humanquantity, which they have be enough for the aesthetic mind.

  Finally, from the analytical study of the aesthetic values in ballet dance, it is found 

that by the rules of the three of the aesthetic values theories have to the analytical the aesthetic 
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values . For this purpose, Ballet dance have desire by the each rules of theoryof the aesthetic 

values and depend on they have be enough for experience, knowledge, capacity and technical 

of ballet dance. Not only the Subjectivism that acknowledge the beauty by the aesthetic. The 

three aesthetic human will desire to difference the aesthetic value in ballet dance, which the 

beauty of ballet dance have more than the value of mind and object dancer.

Keywords: Aesthetics, Ballet dance.

๑. บทนำา
 ท่าเต้นบัลเล่ต์ เป็นศิลปะเก่าแก่ที่มีการวิวัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน โดยเป็นท่าเต้นที่เลียบแบบ

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตโดยมีการพัฒนาการตามยุค ตามสมัย ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ซ่ึงจะเห็นได้จาก

ประวัติศาสตร์ของบัลเล่ต์ท่ีมีการเร่ิมต้นมาจากต่างประเทศจวบจนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ท่าเต้นบัล

เลต่ก์เ็ชน่กนัเปน็การคดิคน้ออกแบบจากจตินาการของมนษุยใ์นทีล่ะยคุสมยัโดยสือ่จากการแสดงออกของทา่ทาง

ทางดา้นรา่งกายและอารมณค์วามรูส้กึทางดา้นจติใจ รวมการผสมผสานกบัเสยีงดนตรเีปน็ความงามตามแนวทาง

ของศาสตร์หนึ่งทางปรัชญา เป็นการนำาส่วนหนึ่งของญาณวิทยา ที่ว่าด้วยลักษณะหน้าที่ ประเภท ระเบียบวิธี

และความสมเหตุสมผลของความรู้ เพื่อนำามาใช้ค้นหาและตอบปัญหาถึงแหล่งกำาเนิดอื่น ๆ นำามาประกอบกับ

ศาสตร์แหง่คณุค่าคอื สนุทรียศาสตร์ เพือ่ใชเ้ป็นหลักเกณฑใ์นการประเมนิคณุคา่ทางสนุทรยีะ นกัสนุทรยีศาสตร์

ทางปรัชญาให้ทรรศนะเก่ียวกับทฤษฎีความงาม หลายทรรศนะ ในเร่ืองมโนทัศน์ทางความงามหลายยุคหลาย

สมัยที่มีแนวความคิดที่แตกต่างกัน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยนำาปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้มาเป็นประเด็นว่า ท่าเต้น

บัลเล่ต์นี้ถ้านำาทฤษฎีคุณค่าทางสุนทรียะของทางฝ่ายตะวันตกมาวิเคราะห์หาความงามทางสุนทรียะได้หรือไม่ 

เนื่องจากทฤษฎีคุณค่าทางสุนทรียะน้ันมีนักสุนทรียะหลายท่านที่ให้ความหมายตามทฤษฎีนั้นอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

ไม่สามารถสรปุลงไปแนช่ดัวา่ทฤษฏใีดนำามาพจิารณาตัดสนิไดแ้นช่ดัลงไปวา่ทา่เตน้บลัเล่ต ์มีความเปน็สนุทรยีะ

หรือไมอ่ยา่งไรรวมทัง้การพจิารณาคณุคา่ความงาม และเกณฑใ์นการตดัสินความงามของทา่เตน้มอียูจ่รงิหรอืไม่

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำาปัญหาเรื่องคุณค่าทางสุนทรียะในท่าเต้นบัลเล่ต์ขึ้นมาวิเคราะห์หาแนวทาง ทาง

ปรชัญา เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่วงการการเตน้นกับลัเลต่ ์และผูท้ีส่นใจอาชีพดา้นการเตน้บลัเลต่ร์วมทัง้สรา้งความ

เข้าใจต่อวงการปรัชญาต่อความเป็นสุนทรียะในท่าเต้นบัลเล่ต์ที่มีผลต่อสภาพด้านจิตใจและร่างกายของมนุษย์

โดยทั่วไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์

 ๒. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องท่าเต้นบัลเล่ต์

 ๓. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์ในท่าเต้นบัลเล่ต์

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะแนวคิดทางทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ โดยนำาแนวคิด

๕๒๘
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นกัปรชัญาศลิปะแนวความคดิทางปรชัญาทางตะวนัตกหลาย ๆ  ทฤษฏทีีม่กีารวเิคราะหค์ณุค่าทางสุนทรียศาสตร์

ตามทฤษฏีที่มี คือทฤษฎีจิตวิสัย ทฤษฎีวัตถุวิสัย ทฤษฏีสัมพัทธ์นิยมซึ่งเป็นข้อมูลทางเอกสาร โดยการรวบรวม

ขอ้มลูจากหนงัสือสนุทรยีศ์าสตรท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยดำาเนนิการตามขัน้ตอนนี ้๑.ศึกษาแนวความ

คดิทฤษฎจิีตวสิยัและความมอียูข่องความงามตามแนวนกัจติวสิยั ๒. ศกึษาแนวความคดิเกีย่วกบัทฤษฏวีตัถวุสิยั

และอ้างเหตุผลการมีอยู่ของความงามตามแนววัตถุวิสัย ๓.ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีสัมพันธ์นิยมเกี่ยวกับการ

ตัดสินคุณค่าในความคิดแตกต่างกันอย่างไรระหว่างทฤษฎีจิตวิสัยและวัตถุวิสัย

๔. ผลการศึกษา
 สุนทรียศาสตร์ ๔๔๐ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองความงามซึ่งเป็นความงามทางธรรมชาติและ

ความงามทางศิลปะและยังศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกของการรับรู้ความงาม คุณค่าของความงามและรสนิยม อีก

ทั้งสุนทรียศาสตร์เป็นการศึกษาศิลปะและความงามทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สำาหรับภาคทฤษฎีเป็นการ

ศึกษาหลักการ ความคิด และความเข้าใจในศิลปะ ความงามและการศึกษาด้านที่แตกต่างกันอีก เช่นวิชาทฤษฏี

ศิลปศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลป์ มีวิธีการศึกษาเฉพาะตัว โดยการวิเคราะห์เชิงปรัชญา ภาคปฏิบัติเป็นการลงมือ

ปฏิบัติจริงเพ่ือเข้าถึงทักษะ เทคนิค และความชำานาญในการสร้างผลงานศิลปะ ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาค

ทฤษฏีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความรู้ทั้งสองวิธีอาศัยหลักเหตุและผลหรือการ

อ้างอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่จำาเป็นต้องอิงกับหลักฐานทางประสาทสัมผัส (อายตนะ๕) เพียงอย่างเดียวแต่อาจ

จะอาศัยการวิจารณ์ศิลปะที่กล่าวถึงส่วนดี หรือส่วนบกพร่องของผลงานศิลปะแต่เป็นการเน้นการอ้างความเชื่อ

และวิพากย์ความคิดทางปรัชญาว่าได้รับการยอมรับเพียงใด จากการศึกษาแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์น้ันพบ

ว่าเป็นการศึกษาให้ความรู้และความสัมพันธ์กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ที่สำาคัญคือศึกษาเรื่องคุณค่าทาง

ศิลปะที่ศิลปะสาขาอื่น ๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยจากการวิจัยเห็นว่านักสุนทรียศาสตร์ที่ศึกษาวิเคราะห์โดยนำา

บรรทดัฐานทางปรชัญามาใช้ในการตดัสนิเพือ่การตดัสินนัน้มมีมุมองทีก่ว้างและเหมาะสมกบัยคุและสมัย อกีทัง้

ยังถูกต้องอย่างสมเหตุสมผลอย่างสากล แนวทางสุนทรียศาสตร์ที่ศึกษานี้ยังศึกษาวิธีการตัดสินความเป็นสุนทรี

ยะของศิลปะอีกด้วยหรือเช่นเดียวกับการตัดสินคุณค่าความงามซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะนั้นใน

ที่นี้กล่าวด้วยทฤษฏีคุณค่าที่นักปรัชญาทางสุนทรียศาสตร์ได้ให้ทรรศนะตามทฤษฏีดังกล่าวนี้

 ๑.ทรรศนะทีว่า่ดว้ยคุณคา่ความงามทีเ่ปน็เรือ่งของความชอบตามความรูสึ้กความเพลิดเพลินใจ หรอื

ความพงึพอใจ (รสนยิม) และการสรา้งจนิตนาการในจติทีเ่ปน็ตวักำาหนดการรบัรูค้วามงามได ้ถา้ไมม่จีติหรอืจติไม่

สมประกอบการรบัรูค้วามงามยอ่มเกดิขึน้ไมไ่ดซ้ึง่คุณค่าทางสุนทรยีะนัน้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองวตัถุแมจ้ะ

อธบิายคณุสมบตัอิยา่งยดืยาวกไ็มม่ผีลทางการพจิารณา แนวคดินีเ้ปน็เรือ่งของทฤษฎจีติวสิยันยิม จติเพยีงอยา่ง

เดียวเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินว่าศิลปะนั้นมีความงามเพียงใด แต่การตัดสินวิธีนี้เนื่องจากดูจากจิตเพียงส่วนเดียวก็จะ

เหน็วา่จตินัน้เปน็เรือ่งของอารมณ ์ความรูส้กึ ตามทรรศนะนกัจติวสิยั ยอรจ์ สนัตายานา (George Santana ค.ศ. 

๑๘๖๓-๑๙๕๒) ไดก้ลา่ววา่ “ ความงามกบัประสบการณท์างสุนทรียต่์างกม็าจากอารมณห์รอืจากส่วนทีไ่รเ้หตผุล

ทางธรรมชาตขิองมนุษย ์มากกวา่ทีจ่ะมาจากสว่นของสตปิญัญาและเหตผุล พืน้ฐานแหง่ประสบการณท์างสุนทรยี์

และความเพลดิเพลนิ เปน็มรดกทีม่อียูใ่นธรรมชาตขิองมนษุย ์และเจรญิเตบิโตออกมาจากความสนใจอยา่งมชีวีติ

ชีวา” ๔๔๑ ตามแนวคิดของยอร์จ นั้นได้ให้ความเห็นว่าความเป็นสุนทรียะนั้นมาจากส่วนที่ไร้เหตุผล ก็คืออารมณ์ 

๔๔๐ สมเกียรติ ต้ังมโน แปล Aesthetics, ความเรียงของ Arthur C.Danto เก่ียวกับสุนทรียศาสตร์, ๒๕๓๘
๔๔๑ สุเชาว์ พลอยชุม, สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฎีเก่ียวกับความงามและศิลปะ, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๗๙.
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ความรูส้กึของมนษุยม์าเปน็ตวักำาหนดคณุคา่ความงาม ท่าเตน้บลัเลต่น์ัน้ผูช้มใชจ้ติเขา้ไปผสมผสานเกดิความชอบ 

และเพลดิเพลนิในทา่เตน้บลัเลต่เ์พยีงอยา่งเดยีวความงามของทา่เตน้บลัเล่ตก์จ็ะเหน็คุณค่าเพียงจติเทา่นัน้แตถ่า้

ผู้ชมไม่เกิดความสนใจในท่าเต้นนั้นๆ จิตเพียงรับรู้ด้วยตาว่าเห็น แต่ถ้าไม่มีความสนใจส่วนบุคคลประกอบเข้าไป

รว่มทำางานกบัจิต คณุคา่ของทา่เตน้บัลเลต่ก์ไ็มน่า่จะเกดิขึน้ไดแ้ตไ่มเ่พยีงแตมี่ความสนใจในบคุคลทีเ่ตน้เทา่นัน้ ผู้

เต้นเองก็มีความงามในตัวเอง ถ้าผู้เต้นเต้นอย่างไม่มีจิตวิญญาณ ในความหมายว่าไม่ได้ใส่อารมณ์ของความรู้สึก

ว่าเป็นนักเต้นที่ได้รับบทบาทนั้น ๆ ก็ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความเป็นตัวตนของบทบาทนั้นได้ ความงาม

ก็ไม่ถูกถ่ายทอดออกมาจากผู้เต้นอย่างชัดเจน อย่างเช่น ถ้านักเต้นบัลเล่ต์ได้รับบทบาทให้แสดงการเต้นในบท

ของเจ้าหญิงซินเดอเลล่า นักเต้นบัลเล่ต์ก็จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าหญิง อาจจะเป็นการ

แสดงสีหน้า หรือท่าทางสง่างาม ให้ผู้ชมรู้สึกว่านักเต้นท่านนี้คือเจ้าหญิงจริง ๆ ก็จะเห็นได้ว่าท่าเต้นบัลเล่ต์นั้น

มีความงามจริง ๆ ซึ่งผู้ชมเองก็จะรู้สึกสนใจในตัวบุคคล (เจ้าหญิง) และอีกประการหนึ่งถ้านักเต้นบัลเล่ต์เป็นผู้ที่

มชีือ่เสยีงเปน็นกัแสดงชือ่ดังเขา้รว่มการแสดงบลัเล่ต ์กไ็มเ่พยีงแตผู้่ชมทีม่คีวามสนใจตอ่ทา่เตน้บลัเล่ตเ์ทา่นัน้ คง

ไมเ่พยีงพอทีจ่ะตดัสนิคณุคา่ของทา่เตน้บลัเลต่ว์า่มคีวามงามเปน็เลศิ แตถ่า้ได้นกัแสดงทีม่ชืีอ่เสยีงเปน็ทีรู่จ้กัโดย

สากล คุณค่าความงามที่จะตัดสินได้ว่างามนั้นก็จะพิจารณาจากปริมาณผู้ชมที่สนใจเข้าชมการแสดงนั้น โดยที่ผู้

ชมก็ไม่ได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านท่าเต้นบัลเล่ต์เลยและอีกทรรศนะหนึ่งของท่านเดวิด ฮูมว์ (David 

Hume ๑๗๑๑-๑๗๗๖) ได้กล่าว “การตัดสินความงามเป็นเพียงเรื่องความพึงพอใจเท่านั้น มันไม่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุ (ท่าเต้นบัลเล่ต์) แต่สำาหรับในตัววัตถุ (ท่าเต้นบัลเล่ต์) มีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำาให้เรารู้สึกว่าพอใจ” ๔๔๒ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นถ้าการตัดสินความงามอยู่ที่ความพอใจเพียงอย่างเดียว ท่าเต้นบัลเล่ต์ก็อาจเป็นท่าเต้นที่ไร้

ชวีติชวีา เพราะไมรู่ว้า่จะมหีลกัเกณฑใ์ดใชใ้นการตดัสนิใจวา่ทา่เตน้บลัเลต่ม์คีวามสวยงามจรงิ ๆ  เพราะวา่ทา่เตน้

บลัเลต่น์ัน้เกิดขึน้จากลกัษณะท่าทางของมนษุยต้ั์งแต่สมยัยคุโบราณ และพฒันาการมาตามจนิตนาการ ความคิด

สร้างสรรค์ ของมนุษย์ในยุคสมัยที่แตกต่างกันมาเป็นท่าเต้นจวบจนปัจจุบันนี้ ดังนั้นหากไม่มีตัววัตถุ (ท่าเต้นบัล

เลต่)์ แลว้จะเปน็ทา่เตน้ท่ีงดงามไดอ้ยา่งไร ไมเ่พยีงแตท่า่เตน้บลัเลต่เ์ทา่นัน้องคป์ระกอบทีเ่ปน็คณุสมบตัสิำาคญัที่

ส่งเสริมให้ท่าเต้นบัลเล่ต์มีความงามมากยิ่งขึ้นคือ เสื้อผ้า ทรงผม และการแต่งหน้าตามบทบาทที่ได้รับ อย่างเช่น

บทบาททา่เตน้บลัเลต์่ทีเ่ปน็แมว นกัเตน้บลัเลต่ไ์มเ่พยีงแต่รูจ้กัทา่เตน้บลัเลต่เ์พยีงอยา่งเดยีว แต่ประกอบไปดว้ย

ทรงผมและเสือ้ผา้และหขูองแมวซึง่เปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีจ่ะใหผู้้ชมรูว้า่นกัเต้นทีอ่ยูบ่นเวทนีีแ้สดงบทบาทอะไร

ให้ชม ไม่เพียงเท่านี้ใบหน้าของนักเต้นก็จะวาดเส้น สี ลวดลาย ให้เหมือนแมว ซึ่งก็อยู่ที่ผู้วาดด้วยว่าจะวาดแมว

ทีน่า่รกั หรอืแมวทีด่รุา้ย ซึง่อารมณข์องผูว้าดทีเ่ปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ง่ผลใหห้นา้ตาของนกัเตน้บลัเลต่แ์มวนีส้วยงาม

เพียงใด จะเห็นว่าผู้ชมที่ตัดสินความงามของแมวก็ขึ้นอยู่ที่ชื่นชอบนักเต้นบัลเล่ต์ที่เป็นแมวน่ารัก หรือนักเต้นที่

แสดงเป็นแมวที่ดุร้าย

 ๒. ทรรศนะทีว่า่ดว้ยทฤษฎวีตัถวุสิยันยิม จอหน์ แลรด์ ไดก้ล่าววา่ “ความงามเปน็วตัถวุสัิย อนัทีจ่รงิ

แล้ว ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอยู่แล้ว ธรรมชาติประดับด้วยความงามเช่นเดียวกับประดับด้วยสีและเสียง 

เมือ่เปน็เชน่นีไ้ฉนความงามของธรรมชาตจิงึจะตอ้งมาอยูท่ีเ่ราดว้ยเลา่ ทำาไมจงึไมง่ามอยูท่ีธ่รรมชาตเิอง” ๔๔๓ จะ

เห็นได้ว่าจอห์น เห็นความงามของวัตถุนั่นเอง คือธรรมชาติที่มีสีสันโดยตัววัตถุอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ

มนุษย์เรา ดังนั้นจอห์นมีทรรศนะว่าวัตถุคือธรรมชาติ วัตถุมีสีและเสียงความงามมีอยู่แล้วในวัตถุนั้นอยู่แล้ว ท่า

๔๔๒ David Hume, “of the standard of Taste” In Eassays Literary Maral and Political, (London: 1870), p.139
๔๔๓ สุเชาวน์ พลอยชุม, สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฏีเก่ียวกับความงามและศิลปะ, (นครปฐม, โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๔๕), หน้า ๔๙. 
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เต้นบัลเล่ต์เป็นศิลปะที่มีความงาม ที่มองว่างามนั้นเพราะท่าเต้นบัลเล่ต์เป็นท่าทางทางธรรมชาติคือมนุษย์นี้เอง

ทีม่กีารพฒันาการมาหลายศตวรรษ ผา่นประสบการณน์กัออกแบบทา่เตน้มาหลายสมยั อกีทัง้ประเพณใีนแตล่ะ

ประเทศที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าท่าเต้นบัลเล่ต์จริง ๆ แล้วน่าจะเป็นความงามทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากท่า

เต้นบัลเล่ต์ไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริง เป็นการพัฒนาการจากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ที่มี

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ จนผลิตออกมาเป็นท่าเต้นบัลเล่ต์จนปัจจุบัน ดังนั้นท่าเต้นบัลเล่ต์เป็นความงาม

ทางศิลปะ ไม่ใช่ความงามทางธรรมชาติ แล้วทำาไมต้องมีความงามทางศิลปะด้วยเล่า ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ท่าเต้น

บัลเล่ต์ถ้ามีการวาดลวดลายท่าเต้นทางร่างกายเพียงอย่างเดียวหรือเป็นภาพวาดท่าเต้นที่อยู่บนกระดาษ ความ

งามที่เกิดขึ้นก็มีได้เหมือนกันแต่เป็นความงามที่เรียกว่าจิตรกรรม แต่ท่าเต้นบัลเล่ต์เป็นศิลปะด้านนาฎยศิลป์ มี

การแสดงออกทางการเคลื่อนไหว การแสดงสีหน้า ท่าทางที่มีความแตกต่างกันไปของนักออกแบบท่าเต้นที่มาก

ด้วยความรู้ ประสบการณ์ ความชำานาญเฉพาะด้าน อย่างเช่น นักออกแบบท่าเต้นที่เป็นคนเชื้อชาติจีน เป็นผู้ที่

คลกุคลกีบัวฒันธรรมจีนเปน็อยา่งด ีและมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นการเตน้บลัเลต่จ์ากหลายประเทศ ถือวา่

มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นทา่เตน้บลัเลต่ ์กจ็ะออกแบบทา่เตน้จากนกัเตน้บลัเล่ต์โดยนำามาผสมผสานกบัวฒันธรรม

จนี คอืยงัคงรปูแบบสำาคญัของจนี เชน่ความออ่นช้อยของการรา่ยรำา การแสดงออกทางใบหนา้ทีต่อ้งยกมอืมาปดิ

หน้า เหล่านี้ถือเป็นความงามที่คงอยู่ในท่าเต้น การผสมผสานท่าเต้นบัลเล่ต์กับวัฒนธรรมจีน เป็นการออกแบบ

ท่าเต้นแบบประยุกต์ที่มีการพัฒนาเป็นท่าเต้นบัลเล่ต์ผสมรำาไทย ท่าเต้นบัลเล่ต์กับวัฒนธรรมจีนนี้ ขอเรียกเป็น

ระบำาจีน เพื่อเป็นที่เข้าใจ เรื่องของเสื้อผ้า หน้าตา และทรงผม ก็ต้องสอดคล้องกับเนื้อเพลงว่าเป็นเพลงระบำาจีน

โบราณ หรือสมยัใหม่ ซึง่รปูแบบก็แตกตา่งกนั ทำานองเพลงจงัหวะกร็ะร่ืนไมเ่หมอืนกนัแลว้แตย่คุสมยั ทีก่ลา่วนีจ้ะ

เหน็วา่ความงามตามทฤษฎวีตัถวุสิยัมอีงคป์ระกอบที่สง่เสรมิใหเ้กดิความงามในระบำาทา่เตน้บัลเลต่น์ัน้ ถา้ความ

งามเกดิขึน้แตธ่รรมชาตเิพยีงอยา่งเดยีว ธรรมชาตกิค็งสภาพดงัอดตีในยคุสมยัยคุถำา้นัน้จนถงึทกุวนันี ้มนษุยก็์ไม่

ไดรู้จ้กักบัเสือ้ผา้สำาหรบัสวมใส ่รถยนตท์ีน่ำาพาไปสูเ่ปา้หมายปลายทาง คอมพวิเตอรท์ีค่น้หาขอ้มลูมากมาย และ

อื่น ๆ  อีกดังนั้นจึงเห็นว่าความงามควรมีอยู่ทุกหนแห่งตามทรรศนะของ จี.ดับเบิลยู.เอฟ.เฮเกล (G. W. F. Hegel 

ค.ศ. ๑๗๗๐-๑๘๑๓) กลา่ววา่ “สรรพสิง่ และปรากฎการณท์ัง้ปวงเปน็ส่ิงทีเ่กดิมาจากจติทัง้สิน้ และศลิปะคอืการ

แสดงออกของบคุคลในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่สุดแลว้แตว่า่บคุคลนัน้จะมีความสามารถแคไ่หนเพยีงไร และยงั

กลา่วอกีวา่ ความงามเปน็อาการปรากฎขึน้ของจติทีส่มบูรณเ์พยีบพรอ้มในการทีจ่ะรบัรูค้วามงามทีม่อียูใ่นศิลปะ 

ถึงแม้เราอาศัยศิลปะเพื่อเป็นสื่อให้รับรู้ความงามต่อจิตใจก็จริง แต่ว่าศิลปะไม่มีอำานาจที่อยู่เหนือจิตใจของผู้ชม

เลย” ๔๔๔ จากที่กล่าวนี้ท่าเต้นบัลเล่ต์มีความงามที่เกิดจากจิตและเป็นศิลปะที่สื่อถึงความงามด้วยจิตที่สมบูรณ์

และจิตครอบครองศิลปะอยู่ ถ้ามองว่าความงามในท่าเต้นบัลเล่ต์มีขึ้นได้ด้วยจิตเพียงอย่างเดียวน่ันหมายความ

เพียงว่าผู้ชมมีความชอบเพียงผู้เต้นบนเวทีน้ัน ท่าเต้นบัลเล่ต์บนเวทีไม่มีความสำาคัญความงามในท่าเต้นบัลเล่ต์

จะเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วความหมายท่ีว่าสรรพส่ิงเกิดจากจิตก็คงไม่ถูก เพราะท่าเต้นบัลเล่ต์เป็นศิลปะที่เกิด

จากการพัฒนาการจากธรรมชาติผสมผสานกับจินตนาการ ความคิดหรือจิตของมนุษย์ เนื่องจากท่าเต้นบัลเล่ต์

เป็นวัตถุที่มีความแน่นอน มีหลักการและกฎเกณฑ์ที่ใช้กันอย่างสากล และมีความสวยงามอยู่ในท่าเต้นบัลเล่ต์

นั้น เพราะธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวเอง

๔๔๔ Grayling, A.C. Philosophy of a Guide Though the Subject., p.620.
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 ๓. ทฤษฏีสัมพัทธ์นิยม ซึ่งเป็นทฤษฏีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของบุคคลกับวัตถุ ซึ่งการตีคุณค่าทาง

สุนทรียะนั้น โดยตัวบุคคลนั้นทำาหน้าที่ให้ความสนใจ ส่วนตัววัตถุนั้นที่สิ่งที่ถูกสนใจจากความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลกับวัตถุ ความงามจึงเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ ในที่นี้ก็มีทรรศนะของนักปรัชญา ท่านค้านท์ กล่าวว่า” ความงาม

มใิชม่อียูใ่นวตัถโุดยสว่นเดยีว ทัง้มใิชม่อียูใ่นจติทีร่บัรูค้วามรูส้กึโดยสว่นเดยีว แตอ่ยูท่ีก่ารประสานกลมกลนืกนัที่

รูส้กึไดร้ะหวา่งวตัถกุบัจตินัน่เอง ความงามไดส้ำาแดงตวัพฤตกิรรมกต็อ่เมือ่ความเหมาะสมทางวตัถทุีจ่ะถกูรบัรูส้กึ 

และความเหมาะสมทางจิตที่รับรู้ความรู้สึกเข้ามารวมกัน” ๔๔๕ จากที่กล่าวมานี้ท่าเต้นบัลเล่ตก็น่าเห็นด้วยกับค้า

นทท์ีม่องความงามทัง้วตัถแุละจติใจ แตใ่นความคดิเหน็ความงามทีเ่กดิจากสองสว่นนีก้ไ็มถ่กูเสยีทเีดียว เนือ่งจาก

ค้านเห็นความงามก็ต่อเมื่อมีความเหมาะสมระหว่างวัตถุกับผู้รับความรู้สึก แล้วอะไรเป็นเกณฑ์ของความเหมาะ

สมที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าความงามระหว่างวัตถุและความรู้สึกน้ัน การตัดสินความงามสำาหรับผู้ชมโดยทั่วไป

นั้นก็อาจกล่าวได้ว่ามีความรู้สึกชอบ และชมแล้วรู้สึกเพลิดเพลินและบางท่านอาจจะดูองค์ประกอบภายนอก

ที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทางตา และหู รับรู้เสียงเพลงประกอบการเต้นบัลเล่ต์นั้น แต่ถ้าเป็นการตัดสินที่

เป็นการแข่งขันระดับประเทศหรือระดับโลก กรรมการตัดสินก็จะเป็นผู้มีความรู้ด้านเทคนิคพื้นฐานบัลเล่ต์ เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญ และเปน็ผูอ้อกแบบทา่เตน้บลัเลต่ไ์ด ้สว่นใหญก่จ็ะมกีรรมการเพยีงทา่นเดยีวท่ีตดัสินเนือ่งเพราะเปน็

เรื่องของนามธรรม สัมผัสไม่ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่ที่กรรมการเพียงผู้เดียว การตัดสินความงามในท่า

เต้นบัลเล่ต์จะมีหัวข้อกำาหนดแน่นอนว่าเน้นอะไร โดยมองภาพรวมความเหมาะสมของระบำากับเพลง การแต่ง

กายถูกต้องตามประเภทของท่าเต้นบัลเล่ต์หรือไม่ ใช้หลักเทคนิคท่าเต้นบัลเล่ต์มากน้อยเพียงใด เช่น ประเภท

ของการเต้นบัลเล่ต์ ถ้าเป็นการเต้นบัลเล่ต์ที่เรียกว่า Classical Ballet ก็จะมีกฎเกณฑ์กำาหนดว่าต้องใส่ชุดทูทู่

โดยเฉพาะและจะเน้นท่าเทคนิคมากเป็นพิเศษ ใบหน้าแสดงความรู้สึกว่ามีความสุขในขณะที่เต้นบนเวที และยัง

มกีารแบง่ระดับอายทุีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัดว้ยซึง่มตีัง้แต ่อาย ุ๗ ถงึ ระดบัอาชพี อกีตวัอยา่งหนึง่ของเกณฑใ์นการ

ตัดสินความงาม ถ้าเป็นประเภทการเต้นบัลเล่ต์ที่เรียกว่า Demi Character ประเภทนี้ ผู้เต้นจะใส่อารมณ์มาก

เป็นพิเศษ หรือต้องเข้าถึงบทบาทของนักแสดงมืออาชีพ เพราะเป็นการเต้นที่มีเรื่องราว ผู้เต้นจะต้องฝึกฝนเพื่อ

ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านอารมณ์และท่าทาง รวมท้ังเสื้อผ้าก็ต้องเข้ากับการแสดงประเภทนั้น แต่การเต้นประเภท

นี้ไม่จำาเป็นต้องใช้เทคนิคการเต้นมากเหมือน Classical Ballet ผู้ตัดสินเพียงดูความงามจากเรื่องราวที่ปรากฎ

ออกมาทางทา่ทางบทบาททีไ่ดร้บัและองคป์ระกอบของเสยีงดนตรทีีเ่ปน็วตัถวุสิยัอืน่ประกอบเทา่นัน้ ดงันัน้ทีว่า่

ตามความเหน็คา้นทีต่ดัสนิคณุคา่ความงามจากวัตถวุสิยัและจติวสิยักไ็มถ่กูตอ้งและทีก่ลา่ววา่ศลิปะทีม่คีณุคา่ทาง

สนุทรียะนัน้ตอ้งเปน็ศลิปะทีไ่ดส้ดัสว่น แจม่ชัด ดังที ่โธมสัอไควนสั (St. Thomas Aquinas ค.ศ. ๑๒๒๕-๑๒๗๔) 

นั้นว่า “สิ่งสวยงามมีลักษณะสำาคัญ ๓ อย่างคือ ๑.สัมบูรณภาพ ๒.ความได้สัดส่วน ๓.ความแจ่มแจ้งชัดเจน” ๔๔๖ 

และมีนักสุนทรียะอีก ท่านเฮเกลจอร์น วิลเฮล์ม พรีดริซ (Hegel,George Wilhelm Friedrich ค.ศ.๑๗๗๐ – 

๑๘๑๓) กล่าวว่า “ความงามเป็นลักษณะของจิตสัมบูรณ์ประสานกับความเป็นเอกภาพระหว่างคนกับสรรพส่ิง

กอ่ใหเ้กดิสมรรถภาพของจติวญิญาณเทา่นัน้ ทีส่ามารถกา้วเขา้ไปในอาณาจกัรแหง่ความงามอนับรสิทุธิข์องจติได้

นั่นแหละ คือเข้าถึงแบบแห่งความงาม” ๔๔๗ คุณค่าทางสุนทรียะในท่าเต้นบัลเล่ต์มีความงามได้จริงตามแนวคิด

ทัง้สองทา่นและเปน็เหตผุลสมบรูณท์ีต่ดัสนิวา่มคีวามงามจากทา่เตน้บลัเลต่น์ัน้ในประเดน็นีน้กัจติวสิยัไมม่องเชน่

๔๔๕ พ่วง มีนอก, สุนทรียศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ก่ิงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๓๙๕.
๔๔๖ Bosanquet Bernard, A history of Aesthetics, (London: Allen & Unwin, 1966), pp.72-75.
๔๔๗ W.T. Stace, The philosophy of Hegel, (New York: Dover publication press, 1955), pp 443-447.
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นั้น จิตวิสัยมองว่าท่าเต้นบัลเล่ต์อยู่ที่จิตสมบูรณ์เท่านั้น จิตรับรู้ความรู้สึกว่าชอบ พอใจ นั้นก็มีความงาม แม้ว่า

ความกลมกลืนของท่าเต้นบัลเล่ต์นั้นมีความสมบูรณ์ ชัดเจนในลายเส้น ความเหมาะสมได้สัดส่วน ผสมผสานกับ

การคดัเลอืกเพลงดนตรปีระกอบนัน้กต็าม ตามความเหน็ของผูว้จิยัเหน็วา่ จิตทีส่มับรูณเ์ปน็องคป์ระกอบหนึง่ใน

การพิจารณาคุณค่าความงาม และแบบของความงามคือท่าเต้นบัลเล่ต์นั้นก็มีความสำาคัญเช่นกัน แต่การเต้นบัล

เล่ต์ไม่ได้นำาท่าเต้นที่เป็นสากลโดยทั่วไปเท่านั้นที่มาพิจารณาความงามทางสุนทรียะ แต่เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น

บัลเล่ต์นำาเอาท่าเต้นพื้นฐานบัลเล่ต์มาประยุกต์ท่าเต้นโดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคล

ซึ่งต้องอาศัยกาลเวลาเป็นองค์ประกอบ มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นท่าเต้นแบบใหม่ ๆ ขึ้นมา 

๕. บทสรุป
 สรุปว่าความงามหรือคุณค่าทางสุนทรียะของท่าเต้นบัลเล่ต์นั้นเกิดจากความประทับใจเป็นที่สุด แต่

การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะนั้น จะพิจารณาเพียงว่ามีความชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นก็ดูเหมือนจะง่ายเกินไป 

เพราะถา้มีกลุม่ทีม่คีวามชอบและกลุม่ทีไ่มช่อบการตดัสนิคณุคา่กข็าดความเปน็เอกภาพ แตจ่ติวสิยักลา่ววา่ การ

ตดัสนิคณุคา่ทางสนุทรยีะนีเ้นน้การตดัสนิท่ีเปน็หนึง่ มคีวามแนน่อน ชดัเจนเพยีงคำาตอบเดยีว ดงันัน้การพิจารณา

เช่นนี้น่าจะเป็นการนับจำานวนความชอบและความไม่ชอบว่าคนส่วนใหญ่มากกว่า อย่างการตัดสินว่าคุณค่าทาง

ความงามของท่าเต้นบัลเล่ต์อยู่ที่ใดนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นตามจิตวิสัยว่าเป็นความชอบส่วนบุคคล ที่พิจารณาว่า

เฉพาะคนๆนั้นว่าชมแล้วรู้สึกเพลิดเพลินตามการรับรู้ของจิตที่มีความกลมกลืนกับอารมณ์ที่ชอบ แต่ถ้าเป็นการ

ตดัสนิคณุคา่ทางสนุทรยีะสำาหรบัคนกลุม่ใหญที่ม่คีวามแตกตา่งทางอารมณแ์ลว้ปริมาณทีค่นสว่นใหญแ่สดงความ

รู้สกึชอบหรอืไมช่อบน่าจะใช้เปน็เกณฑก์ารตัดสินคณุคา่ทางสนุทรยีะแบบจติวสิยัองคป์ระกอบอืน่ทีพ่จิารณาวา่ทา่

เต้นบัลเล่ต์มีความงามเป็นวัตถุวิสัยที่พิจารณาถึงเทคนิคท่าเต้นที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นนอน ชัดเจน เป็นหลักสากล 

ความสมัพันธท์ัง้สองนีผ้สมกลมกลนืดว้ยองคป์ระกอบอืน่ทีส่รา้งสรรคใ์ห้แบบทา่เตน้บลัเลต่ม์คีวามงามตามทีผู่ช้ม

เหน็คณุคา่ความงามนัน้ จากทฤษฏทีัง้สามทฤษฎทีีน่ำามาพจิารณาทา่เตน้บลัเลต์่นัน้ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ไม่วา่

จะนำาทฤษฏใีดมาใชเ้ปน็เกณฑก์ารตดัสนิคณุคา่ของความงาม คงจะพจิารณาดา้นใดดา้นหนึง่เปน็เกณฑ์เฉพาะคง

ไม่ได้ อาจจะพิจารณาขึ้นอยู่กับโอกาส สถานการณ์ สถานที่ที่ผู้ชมเข้าร่วมในการตัดสินคุณค่าความงาม

๖. ข้อเสนอแนะ
  จากการทำาวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ท้ัง ๓ ทฤษฎีท่ีนำามาพิจารณาน้ียังขาดมุมมองอ่ืน ๆ

ที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับการพิจารณาคุณค่าความงามในท่าเต้นบัลเล่ต์ซึ่งเป็นรูปแบบการเต้นแบบนาฎ

ยศิลปะตะวันตก ซึ่งพิจารณาแล้วการตัดสินคุณค่าความงามมีความละเอียดอ่อนควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า

และการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์สำาหรับวงการศิลปะและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจและร่างกาย

โดยส่วนรวม

  ๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นงานวิจัย ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณค่าความ

งามทางสุนทรียะในท่าเต้นบัลเล่ต์ซ่ึงมีรูปแบบเทคนิคการเต้นโดยเฉพาะ ผู้วิจัยเห็นว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์สามารถนำาไปใช้ในการศึกษาทางด้านศิลปะอื่นๆ

  ๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาสุนทรียศาสตร์มีความสำาคัญสำาหรับทุก

วงการทั่วไป ไม่จำากัดเฉพาะวงการที่เกี่ยวข้องกับสตรีเท่านั้น หากศึกษาสุนทรียศาสตร์ได้ละเอียดมากขึ้นจะเป็น

ประโยชน์สำาหรับบุคคลทั่วไปและวงการทางปรัชญา
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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาอบายมุข ๖ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษา

อบายมุข ๖ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาอบายมุข ๖ ในสังคมไทย ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์

หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาอบายมุข ๖

 ผลการศกึษาพบว่า อบายมขุคอืทางเสือ่ม ๖ ประการแหง่โภคทรัพย ์เปน็พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความ

เสื่อมเสีย เดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อบุคคลหมกมุ่นประพฤติเป็นเรื่องของกิเลสที่ล่อใจทำาให้บุคคลมี

การตอบสนองตอ่ส่ิงเรา้ตา่งๆ อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความพอใจ คือสามารถชักจงูบคุคลให้เกดิกเิลส เกดิความคิดอยาก

ที่น่าปรารถนา น่ายินดี น่าลุ่มหลง เป็นเหตุให้เกิดตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหา โดยบุคคลไปกำาหนดว่า รูปสวย 

เสียงไพเราะ กลิ่นหอม สิ่งนั้นน่าจับ น่าสัมผัส ซึ่งเป็นความต้องการของกิเลส อบายมุขจึงมีลักษณะเป็นวัตถุกาม 

โดยกระบวนการเสพอบายมุขเริ่มต้นที่การเสวยเวทนา ซึ่งเป็นต้นเหตุโดยตรงที่ไปกระตุ้นเร้าให้เกิดการทำางาน

ของตัณหาที่นอนเนื่องสั่งสม อยู่ อันเป็นสัญญาความจำาอย่างหนึ่งที่เจือด้วยกิเลสคืออาสวะกิเลสขึ้นในจิตใจ เมื่อ

พอใจก็ติดใจพัวพันจนถึงขั้นหมกมุ่น พร้อมทั้งคิดปรุงแต่งสร้างวิธีการที่จะให้ได้อารมณ์ และสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่ง

อารมณน์ัน้ๆ ดว้ยการกระทำาตา่งๆ ทางกายบา้ง ทางวาจาบา้ง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลทีต่อ้งการ คอืไดเ้วทนาทีช่อบใจ

ในอบายมุขนั้นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก บังเกิดเป็นสุขทุกข์แบบซับซ้อนแรงสูง เป็นผลจากการตอบสนองต่อตัณหา แล้ว

หมนุเวยีนกลบัเขา้มาในวงจรเริม่ทีเ่วทนาใหมอ่กี เพือ่เสพเสวยอารมณเ์ชน่นัน้เชน่เดิม บคุคลจึงหมกมุน่อยูใ่นทาง

แห่งความเสื่อมเพราะสนองอารมณ์แห่งตัณหานั้นซำ้าแล้วซำ้าอีก

 ความแพร่หลายของอบายมขุมีอยู่ในชวีติประจำาวนัอยา่งเปดิเผยในสังคมไทย คนไทยกำาลังทำาลายตวั

เองกันมากขึ้นด้วยการประพฤติหมกมุ่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน ค่านิยมการเที่ยวกลางคืน การคบเพื่อนที่

ไม่มีสาระ การรับสื่อที่ยาวนานและไม่เป็นประโยชน์ มีนิสัยชอบความสบายหนักไม่เอาเบาไม่สู้ ต่างๆ เหล่านี้เป็น

คา่นยิมทีท่ำาลายตวัเองของคนไทย ทีส่ำาคญัอบายมขุบางอยา่งกฎหมายใหก้ารสนบัสนนุดว้ยเหตผุลทางเศรษฐกจิ 

ปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งทางตรงคือบุคคลผู้ข้องเกี่ยวและทางอ้อมคือบุคคลที่แวดล้อม เห็นประจักษ์

เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย สร้างความเสื่อมและหายนะในหลายๆ มิติเพราะเป็นเรื่อง

ของทัศนคติการใช้ชีวิตแบบขาดปัญญารู้เท่าทัน ปัญหาจึงเช่ือมโยงทั้งชีวิต คือเดือดร้อนทั้งตนเอง ครอบครัว 

ชุมชนและสังคม ทั้งยังเป็นภาระของประเทศชาติในการตั้งงบประมาณดูแล 

* นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

** อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านใน พุทธศาสนาสอนให้บุคคลแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง

ตามเหตุปัจจัย ตามความเป็นจริง การสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเพื่อแก้ปัญหาอบายมุข ๖ เกิดขึ้นได้ด้วย

กระบวนการฝึกฝนอบรมแบบองค์รวม ศีล สมาธิ ปัญญา โดยหลักไตรสิกขา เมื่อผ่านกระบวนการฝึกบุคคลจะ

เกิดการพัฒนาการ คือรู้จักกิน อยู่ ใช้สอย เสพ บริโภคปัจจัยสี่ (กายภาวนา) และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ทางสังคมกับบุคคลรอบข้าง (ศีลภาวนา) มีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เข้มแข็ง (จิตตภาวนา) มีความคิดแยบคาย (โยนิโส

มนสิการ) ได้จิตที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมได้ดี มีการสำารวมระวังในอินทรีย์ทั้ง 

๖ รู้จักวางตนในสถานการณ์ต่างๆ สามารถพินิจพิจารณาหาเหตุและผล คุณและโทษ แล้วแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย

ปัญญาที่เข้าใจตามเป็นจริง เมื่อปัจเจกบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษาและครอบครัวมีภูมคุ้มกันต่างๆ ดังที่กล่าว

มา การข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้ง ๖ ประเภท ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ประกอบด้วยปัญญา ตามสภาพความเป็น

อยูห่รอืระดบัการครองชวีติของบคุคลเองตามสถานการณน้ั์นๆ เมือ่บคุคลมปีญัญารูเ้หน็ตามเปน็จรงิวา่อบายมขุ

ทั้ง ๖ นั้นประกอบด้วยโทษ ก็จะหลีกเลี่ยงและไม่เข้าไปข้องเกี่ยว เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง อบายมุขก็จะค่อยๆ 

หมดลงไปจากสังคมไทย

คำาสำาคัญ : หลักพุทธธรรม, อบายมุข ๖

ABSTRACT

 An Analytical Study of Buddhist Principle and Solution of Problem in six causes of 

ruin is; ๑1) to study six causes of ruin in Buddhism 2) to study six causes of ruin in Thai society 

and ๓) to analytical study of Buddhist principle for resolving problem in six causes of ruin.

 The result of research finds that;

 1) Apayamukha or the six ruins of property bring to decay and being in trouble both 

physical and mental. If one absorbed practices, it was called defilements which deceive one 

to react various motivations and belong to pleasing emotion. Those persuade one to follow 

defilements and impress in pleasing, rejoicing and attracting emotion which cause to produce 

craving. Since one considers pleasing pictures, melodious sound, odorous scent and touchable 

things. Those are defilements craving. Cause of ruin is called pleasing object. The procession of 

cause of ruing begins from enjoy compassion causing directly to stimulate craving which accu-

mulate inside one’s mind. It is called one kind of remembrance mixing of defilements inside 

one’s mind. When one enjoys it and immerses oneself in it, one must create any method to 

get those emotions which means the position of emotion. One must do by bodily, verbal and 

mental action to get needing thing means pleasing compassion. It will create more happiness 

and suffering complicated and highly. It reflects from craving and return to the same position 

means the circle of compassion to recognize the same emotion. One is called paying intention 

to cause of ruin because of responsibility craving again and again. If one experiences compassion 

and not let the opportunity for compassion to create craving, the procession will be deleted 
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by intellectual thinking or reflection thinking. This thinking will lead to develop knowledge and 

destroy suffering at last.

 2) Cause of ruin spreads in daily life of Thai society. Thai people are destroying 

themselves because of involving with drinking, gambling, night playing, un-using friend, con-

suming long and unused information, and enjoy comfortable life. Those are called value which 

destroyed Thai people. Mostly important, some cause of ruin is supported by government in 

order of economy reason. Many problems both direct and indirect way show many ways in Thai 

society. It decays and ruins in various dimension because of lack of attitude for living without 

penetrative knowledge. So the problems connected with any people and make trouble for 

oneself, family, community and society. Also, it make burden of the nation for take care of 

this ruin.

 3) Various problems both inside and outside can be solved reasonable and reality by 

oneself. To make right view can solve the problems of six causes of ruin by mixed procession 

means Sila, Samadhi and Panna or Threefold Trainning. After training, one will learn to eat, live, 

consume and use four requisites (bodily development) and associated with social environment, 

around people (precept development), mental strength (mind development) and reasonable 

thinking (Yonisomasikara). As a result, one’s mind consists of qualification. It can control behavior 

emotion, consider in six organisims, realize how to practice in any position, be able to consider 

reasonable, good and bad and solve any problems with considerable wisdom. If any person 

such as students and family member can make immunity, having involved with six causes of 

ruin will compose of wisdom according to living and level living of person for position. Since 

one realizes the evil of six causes of ruin, one will avoid. As a result, the six causes of ruin will 

vanish from Thai society.

Keywords: Buddhist principle, Apayamukha (six causes of ruin)

๑. บทนำา
 พระพทุธเจา้ตรสัสอนธรรมท่ีเปน็เหตใุหเ้กดิทกุขบ์ญัญตัเิรยีกธรรมนัน้วา่ ทกุขสมุทยั ๔๔๘ ประกอบไป

ด้วยตัณหา ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ๔๔๙ ตัณหาทั้งสามนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะโดย

ธรรมชาตจิติของบคุคลมกัคลอ้ยลงตำา่ คุน้ชนิกบัการไหลไปตามอำานาจฝา่ยตำา่ คอืกามตณัหาอนัประกอบไปดว้ย

วตัถกุามและกเิลสกาม ๔๕๐ กามตณัหาใหค้วามสนกุสนาน เพลดิเพลนิตืน่เตน้ ฯลฯ แกผู่เ้สพ ทำาใหเ้กดิความยนิดี

พอใจ ความต้องการความสนุกสนนาน เพลิดเพลิน ตื่นเต้นนี้ ทำาให้บุคคลเกิดโมหะ ๔๕๑ เกิดการเสพติดอยาก

๔๔๘ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗/๑๓.
๔๔๙ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๔/๕๓., ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๓.
๔๕๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑.
๔๕๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๙.
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เข้าไปลิ้มลองประสบการณ์น้ันบ่อยๆ และเม่ือหลงหรือหมกมุ่นติดอยู่ในทางแห่งความเสื่อมแล้วนี้ บุคคลจะได้

รับโทษทั้งทางตรงและโดยอ้อม

 อบายมุข คือคำาสอนท่ีกล่าวถึงทางแห่งความเส่ือมของบุคคล พระพุทธองค์กล่าวไว้มีอย่างมาก ๖ 

อย่าง แต่ละอย่างล้วนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ ๔๕๒ ความเสื่อมนี้จะพบเห็นได้ในบุคคลที่มีลักษณะ เช่น โง่

เขลาไม่มีความรู้ความสามารถ นิสัยเกเร ใจร้าย มีความเห็นแก่ตัวชอบเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น 

กิริยามารยาททราม ฯลฯ โดยรวมคือขาดปัญญา สมาธิ จิตไม่มั่นคง อบายมุขทั้ง ๖ อย่าง กล่าวโดยรวมแล้วก็

คอืหนทางแหง่ความฉบิหาย เสือ่มโทรมทรดุลงของปจัเจกบคุคล กลุม่บคุคลผูข้อ้งแวะ และครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากเสื่อมมากๆ อาจขยายวงกว้างไปถึงระดับสังคมและสร้างความเดือดร้อนได้ในระดับประเทศ

 ความแพร่หลายของอบายมุขในสังคมไทยปัจจุบัน นับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหน่ึงที่ท้าทายความ

สามารถของสมาชิกสังคม ท่ีจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เราจะสังเกตได้

ว่าในชุมชนต่างๆ ยอมรับการแพร่หลายของอบายมุข จนบางอย่าง สังคมให้การสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตา 

และบางอย่างก็ถูกยึดถือเป็นสัญลักษณ์ของการให้เกียรติซึ่งกันและกันท้ังๆ ที่ส่ิงนั้นเป็นอบายมุขที่นำาชีวิตไปสู่

ความหายนะ ตัวอย่างเช่น การดื่มสุรา สังคมบางส่วนหรือส่วนใหญ่ยอมรับและให้การสนับสนุน งานเลี้ยงและ

การด่ืมอวยพรกใ็ชส้รุา การพนนับางอยา่งมกีฎหมายสนบัสนนุ การดกูารละเลน่กเ็ชน่กนั ปจัจบัุนมาตรฐานจรรยา

บรรณในการนำาเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆ ยังไม่ค่อยดีหรือมีความรับผิดชอบที่เพียงพอ ต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่

ทำาลายบุคคลและสงัคมโดยรวม เพราะเมือ่สงัคมยอมรบัและส่งเสรมิส่ิงทีท่ำาลายสมองและบัน่ทอนสตปิญัญาโดย

ไม่มีการป้องกัน สมาชิกสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างไร้สติปัญญา ขาดคุณธรรม และตั้งอยู่บนความประมาท

 อบายมขุทำาลายบคุคลและสังคมอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอนต่อเนือ่งและสัมพนัธต์อ่กัน กลา่วคือเริม่ตน้ดว้ย

ความบันเทิง ต่อเนื่องด้วยอบายมุขประเภทต่างๆ แล้วจบลงด้วยอาชญากรรมเป็นวงจรอย่างนี้เสมอ หากสังคม

ใดเริม่ตน้ดว้ยการสนบัสนนุการบนัเทงิทีไ่รข้อบเขต กจ็ะขยายไปสู่อบายมขุ และผลทีสุ่ดกจ็บลงดว้ยอาชญากรรม 

เปน็ปรากฏการณท์างสังคมทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไปในสงัคมปจัจบัุน หากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งการท่ีจะลดและปอ้งกนั

มใิหอ้าชญากรรมเกดิข้ึน จะตอ้งมคีวามรว่มมอืรว่มใจชว่ยกนัขจดัยบัยัง้แหล่งอบายมุขตา่ง ๆ  ตดัส่ิงบนัเทงิอนัเกนิ

ขอบเขตทิง้ไป ทีม่อียูแ่ลว้กค็วบคมุ ท่ีจะเปิดใหมก่ต็อ่ต้าน วธิกีารขจดัปญัหาดงักลา่วจะตอ้งชว่ยกนัสอดสอ่งดแูล

กนัอยา่งจรงิจงั สำาคญัทีส่ดุตอ้งใหป้ญัญาแกป่จัเจกบคุคลดว้ยหลกัพทุธธรรมเพือ่สรา้งภูมคิุม้กนัอบายมขุดา้นตา่งๆ

 จากความสำาคัญของปญัหาดงักลา่วผูว้จิยัจงึใหค้วามสนใจ ศกึษาอบายมขุ ๖ ในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา

กบัอบายมขุ ๖ ในสงัคมไทย เพือ่วเิคราะหน์ำาหลกัพทุธธรรมมาใช้แกป้ญัหาอบายมขุ ๖ ในสังคมไทย นำาเสนอเปน็

แนวปฏิบัติ เพื่อเป็นทางเลือกในการดับทุกข์ทางกายและใจ โดยผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาใน

ระดับบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตามลำาดับ

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาอบายมุข ๖ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาอบายมุข ๖ ในสังคมไทย

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาอบายมุข ๖ ในสังคมไทย

๔๕๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒.
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๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 เพือ่ตอบโจทยก์ารวจิยัใหค้รอบคลมุทัง้ ๓ วตัถปุระสงค ์ผู้วจิยัไดด้ำาเนนิการศึกษาจาก หนงัสือ เอกสาร 

และสือ่อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง เปน็การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมแีนวทางหรอืขัน้ตอนการดำาเนนิการศึกษา มรีาย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑) ขั้นรวบรวมข้อมูล

 รวบรวมข้อมูลคำาสอนเรื่องอบายมุข ๖ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสือเอกสาร บทความ งานเขียน ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยในส่วนที่

เกี่ยวข้อง คัดลอก จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

 ๒) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะหข์อ้มลูโดยจำาแนกข้อมลูตามทีส่บืคน้และจัดเกบ็ ศกึษาวเิคราะหใ์นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้

  (๑) ศกึษาอบายมขุ ๖ ในคมัภรี์พระพทุธศาสนาเถรวาท เพือ่ตอบโจทย์วตัถปุระสงคข์้อที ่๑ ของการ

วิจัย

  (๒) ศกึษาปรากฏการณก์ารทางสงัคมในบรบิทตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอบายมขุ ๖ ในสงัคมไทยปจัจบุนั 

เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ของการวิจัย

  (๓) นำาประเดน็แวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอบายมขุ ๖ ในสังคมไทยมาวเิคราะหส์รปุกบัคำาสอนอบายมขุ 

๖ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมแยกแยะหาความสัมพันธ์ของหลักธรรมกับการ

ปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ ๓

 ๓) ขั้นนำาเสนอข้อมูล

 นำาขอ้มลูอบายมขุ ๖ ในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท และขอ้มลูปรากฏการณก์ารทางสงัคมในบรบิท

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอบายมุข ๖ ในสังคมไทยปัจจุบันที่เกิดขึ้น จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาเสนอและตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัยโดยแยกบท ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ของ

การวิจัย นำาเสนออบายมุข ๖ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ในบทที่ ๒ ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ของการ

วิจัย นำาเสนออบายมุข ๖ ในสังคมไทย ในบทที่ ๓ ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ของการวิจัย นำาเสนอการวิเคราะห์

หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาอบายมุข ๖ ในบทที่ ๔ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ นำาเสนอในบทที่ ๕ โดย

เขียนรายงานการวิจัยบรรยายเชิงพรรณนา

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑. พระพทุธองคต์รสัถึงความเสือ่มคอือบายมขุ ๖ ประการแหง่โภคะทัง้หลาย เปน็พฤตกิรรมทีก่อ่ให้

เกิดความเสื่อมเสีย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อบุคคลหมกมุ่นประพฤติ เป็นทางแห่ง

ความพินาศทำาให้เสื่อมเสียทรัพย์ อบายมุขจึงเป็นเรื่องของกิเลส ที่ล่อใจทำาให้บุคคลมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า

ต่างๆ อันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจ อบายมุขจึงมีลักษณะเป็นวัตถุกามได้เมื่อบุคคลกำาหนดหมายว่าชอบใจ หรือ

พอใจ กล่าวคือ อบายมุขประเภทต่างๆ สามารถที่จะชักจูงบุคคลให้เกิดกิเลส เกิดความคิดอยากที่น่าปรารถนา 

น่ายินดี น่าลุ่มหลง เป็นเหตุให้เกิดตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหา เพราะบุคคลไปกำาหนดว่า รูปสวย เสียงไพเราะ 

กลิ่นหอม สิ่งนั้นน่าจับ น่าสัมผัส ความต้องการ ความกำาหนัดในส่วนนั้นจึงบังเกิดขึ้นเป็นกิเลสกาม ส่วนวัตถุกาม 

คือรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะเป็นผลิตผลของธรรมชาติ

๕๓๙



540 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 กระบวนการรับรู้ของบุคคลเริ่มตั้งแต่อายตนะถึงผัสสะ เป็นกระบวนการรับรู้ที่บริสุทธิ์ มีเกิดขึ้นกับ

บุคคลทุกคนโดยปกติตามธรรมชาติ เวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์มีบทบาทโดยทำาหน้าท่ีเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่า ส่ิง

ไหน อย่างไร อะไรเป็นอันตราย ไม่ดี ไม่เหมาะสม ควรหลีกเว้น หรืออะไรที่ดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิต ควร

ถือเอาประโยชน์ เวทนาช่วยให้กระบวนการรับรู้ดำาเนินต่อไป เป็นสิ่งจำาเป็นที่ช่วยให้บุคคลมีความสามารถที่จะ

เกี่ยวข้องกับโลก ทำาให้ชีวิตอยู่รอดและดำาเนินไปด้วยดีกระบวนการที่สืบทอดจากผัสสะ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทาง

จริยธรรม ระหว่างความดีกับความชั่ว กุศลกับอกุศล ๔๕๓ จากวิญญาณถึง เวทนานี้เป็นช่วงที่รับผลกรรมมาจาก

สังขาร (ความคิดปรุงแต่ง) ซึ่งจะสร้างเหตุต่อไป ๔๕๔ 

 ในส่วนของการเสพอบายมุข เวทนาจะเป็นแรงผลักดันให้คิดปรุงแต่งนำาไปสู่พฤติกรรมต่างๆ เป็น

ขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ท่ีสืบเน่ืองต่อมาจากผัสสะ คือเมื่อรู้อารมณ์นั้น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว บุคคล

เกิดความรู้สึกสุขกายสบายใจ (เวทนา) แล้วบุคคลไปกำาหนดอยากได้หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง (ตัณหา) เมื่ออยากได้

ก็ติดใจพัวพันจนถึงขั้นหมกมุ่น (อุปาทาน) ค้างอยู่ในใจ จากนั้นเกิดการครุ่นคิดสร้างภาพต่างๆ ที่จะให้ตนอยู่ใน

ภาวะครอบครองอารมณ์อันเกิดจากอบายมุขนั้นๆ ที่ให้สุขเวทนานั้นๆ พร้อมทั้งคิดปรุงแต่งสร้างวิธีการที่จะให้

ได้อารมณ์ และสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์นั้น ด้วยการกระทำาต่างๆ ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลที่ต้องการ คือได้เวทนาที่ชอบใจในอบายมุขนั้นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก บังเกิดเป็นสุขทุกข์แบบซับซ้อนแรงสูง ที่เป็นผล

จากการตอบสนองตอ่ตณัหา แลว้หมนุเวยีนกลบัเขา้มาในวงจรเริม่ทีเ่วทนาใหมอ่กี เพือ่เสพเสวยอารมณข์องการ

ประพฤติอบายมุขทั้ง ๖ ซำ้าแล้วซำ้าอีก

 ๒. ปัญหาการดื่มสุรา ส่งผลให้ครอบครัวเกิดความเครียด ความรุนแรง ขาดความอบอุ่นและอาจก่อ

ให้เกิดปัญหาการหยา่รา้งตามมา ซ่ึงสาเหตุสว่นใหญข่องการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มาจากความตอ้งการเขา้

สังคม เกิดจากค่านิยมคือการแสดงความยินดีต้องมีการดื่มฉลอง ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิด อยากลอง เพื่อนชวน หา

ซื้อได้ง่าย และความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวปัญหาการเที่ยวกลางคืน เป็นสถานที่ที่มีการมั่วสุม

ของมนึเมาหลายคร้ังหลายหนทีน่ำาไปสูก่ารก่ออาชญากรรมและการตดิสิง่เสพตดิ และสถานบนัเทงิยงัเปน็สถานที่

ส่งเสริมให้มีการมั่วสุมและสำาส่อนทางเพศ ความเมาและการขาดสติมีส่วนทำาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ความ

รนุแรง และการก่อเหตอุาชญากรรม ปญัหาการดกูารละเล่น หรอืการรบัส่ือ หมกมุม่มากไป ผู้ใหญเ่สียการทำางาน 

เด็กเยาวชนวัยรุ่นเสียการเรียน เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ปัญหาการพนัน 

คนไทยกว่าร้อยละ ๕๗ เคยเล่นการพนัน โดยคนกรุงเทพและปริมณฑลเคยเล่นการพนันมากกว่าคนในภาคอื่นๆ 

ผู้ชายไทยเล่นการพนันมากกว่าผู้หญิง คนโสดเล่นการพนันมากกว่า คนที่สมรส คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเล่น

การพนันมากกว่าคนท่ีนับถือศาสนาอื่นๆ เม่ือเล่นการพนันจนมีหนี้สินเกินกว่าจะรับภาระชดใช้ไหว บุคคลอาจ

ก่อเหตุ ปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว ก่อเหตุอาชญากรรมเพื่อหาเงินไปชดใช้การพนัน เกิดผลกระทบต่อผู้เป็นเหยื่อ ทั้ง

ทางร่างกายจิตใจและทรัพย์สิน ปัญหาการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นปัญหาจริยธรรมส่วนบุคคล มูลเหตุสำาคัญมา

จากปจัจยัภายในเปน็ตวัหลกั และปจัจยัภายนอกเปน็ตวัเสรมิ เปน็สาเหตุทีเ่อือ้ตอ่การประกอบอาชญากรรมตาม

ลกัษณะของบคุคลผูค้บหา เชน่ การเปน็นกัเลงการพนนั นกัเลงหญงิ นกัเลงเหลา้ นกัลวงของปลอม และการเปน็

นกัเลงหวัไม ้ซึง่การคบคนชัว่ลกัษณะตา่งๆ เหลา่นีล้ว้นกอ่ความเสยีหายใหแ้ก่ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ

๔๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๒, (ฉบับข้อมูล คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๑), ๒๕๕๘, PDF, หน้า ๓๓.
๔๕๔ ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, “จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ ๒๙ 

(ฉบับที่ ๔ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒): ๑๙๖.

๕๔๐



541การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ปัญหาการเกียจคร้าน บุคคลที่เกียจคร้านนั้นเป็นคนไม่รักดี และมักมีข้ออ้างเสมอในการที่จะทำานู่นทำานี่ แก้ตัว

ที่จะไม่ทำาการงาน และทำาให้ก่อเกิดผลเสีย คือความยากไร้ ความทุกข์ ความโง่เขลา เป็นต้น ความเกียจคร้าน

ในการทำางานเป็นสาเหตุหลักของเศรษฐกิจโดยตรง เพราะทำาหน้าที่การงานของตนเสียหาย ตั้งแต่ระดับปัจเจก 

ครอบครัว ชุมชนสังคม จนถึงระดับประเทศ

 ปญัหาอบายมขุสรา้งความเสือ่มและหายนะในหลายๆ มติเิพราะเปน็เรือ่งของทศันคตกิารใชช้วีติแบบ

ขาดปญัญารูเ้ทา่ทนั ปญัหาจงึเชือ่มโยงทัง้ชวีติ ครอบครวัเม่ือตอ้งเยยีวยาผู้ขอ้งเก่ียวกับอบายมขุ นอกจากนีย้งัส่ง

ผลกระทบตอ่เดก็และเยาวชนทีเ่หน็แบบอยา่ง รวมถงึเพือ่นรว่มงานหรอืเจา้นาย กระทบตอ่ชุมชนหรอืสาธารณะ

ชน และกระทบต่อรัฐในฐานะหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือและจัดการปัญหาอันเนื่องมาจากการข้องเกี่ยว

อบายมุขประเภทต่างๆ โดยผลกระทบภายนอกมักอยู่ในรูปของการเกิดความรุนแรง อาชญากรรม อุบัติเหตุ 

และสภาพแวดล้อมที่เป็นภัย มีการคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ 

ความเดือดร้อนทางการเงินของบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศสูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง

กบัอบายมขุทัง้ ๖ ประเภท นบัวา่เปน็ปญัหาใหญ่ระดบัประเทศ การปอ้งกนัและแกป้ญัหาโดยหลกัพทุธธรรมนัน้ 

ต้องทำาอย่างองค์รวม

 ๓. สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขา โดยมารดาบิดา ผู้ปกครอง ต้องใส่ใจธิดาบุตร

หลานและเด็กในปกครอง โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ละเว้นอบายมุขทั้ง ๖ ประเภท เป็นกัลยาณมิตร

ที่ดี ให้การอบรมฝึกฝนธิดาบุตรหลานและเด็กในปกครอง ด้วยการอบรมภาวนา ๔ การสำารวมอินทรีย์ และ

ฝึกให้คิดเป็นมีโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างปัญญาคือภูมคุ้มกันในการใช้ชีวิตที่ดีงาม ด้าน

ปจัเจกบคุคล บคุคลใกลช้ดิญาตผิูใ้หญต่อ้งแนะนำาใหค้วามรูร้ะหวา่งกนั เพือ่นรว่มงานเจา้นายตอ้งเปน็กลัยาณมติร

ที่ดีต่อกัน การแก้ปัญหาอบายมุขในระดับปัจเจกและครอบครัว ด้วยการอบรมตามหลักไตรสิกขานั้นคือการ

ฝึกพัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามพร้อมกับได้จิตใจมีคุณภาพ เพื่อประพฤติศีลได้ตรงตามความมุ่งหมาย ซึ่งการ

ประพฤติศีลเกี่ยวเนื่องกับการทำากิจกรรมของบุคคลในสังคม

 ทางด้านสังคมคือโรงเรียนและสถานศึกษา เมื่อคุณครู อาจารย์เป็นกัลยาณมิตรถ่ายทอดเสียงที่ดี ให้

ความเอาใจใส่อบรมฝึกฝนสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วยหลักไตรสิกขา เพื่อกระตุ้นกระบวนการ

คิดในตัวผู้เรียน ซ่ึงถือว่าครบองค์ประกอบของการสร้างสัมมาทิฐิ นั่นคือการสร้างความเห็นชอบ ให้ผู้เรียนเกิด

ปัญญารู้อกุศลและกศุล อะไรดี อะไรไม่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบของมรรค เมื่อมรรคเกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้น

ในกระบวนการศกึษาตามหลกัของพระพทุธสาสนา คือการฝึกตามหลักของ ศีล สมาธ ิและปญัญา ซ่ึงกระบวนการ

วัดผลตามหลักไตรสิกขาเป็นการวัดผลพัฒนาการด้านต่างๆ ใน ๔ ด้าน คือด้านกาย ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้าน

ปัญญา เป็นตัวชี้วัดผลสำาเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบไตรสิกขาพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมโดย

ใหผู้เ้รยีนไดคิ้ดออกแบบโครงการปอ้งกนัและรณรงค์ตอ่ตา้นอบายมขุทกุประเภทตามความเหมาะสมเปน็ประจำา 

ปญัหาอบายมขุทัง้ในและนอกโรงเรยีน สถานศกึษา ก็จะแกไ้ขไดใ้นระดบัหนึง่ ดา้นปจัเจกบคุคลกเ็ชน่กัน อยูร่ว่ม

กนัในสงัคมดว้ยการประพฤตศิลี ๕ ประกอบอาชพีทีบ่รสิทุธิเ์ป็นพืน้ฐาน ดว้ยสำานกึเพื่อสว่นรวม ปญัหาอบายมขุ

ก็จะลดลงได้อีกมาก

 ทัง้ภาครฐักใ็สใ่จประกาศปญัหาอบายมขุให้เปน็วาระเรง่ดว่นแหง่ชาติ โดยกำาหนดนโยบายควบคมุดูแล

อบายมุขประเภทต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจริยธรรมแบบองค์รวมด้วยหลักไตรสิกขา

สู่การปฏิบัติในทุกโรงเรียน และสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งขยายพื้นที่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๕๔๑
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ในสังคม โดยส่งเสริมหลักไตรสิกขาเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาอบายมุข ให้เป็นแนวความคิดหลักในการบริหาร

จัดการควบคู่กันไปในการทำางาน

 อย่างไรก็ตาม การข้องเกี่ยวกับอบายมุขนั้นอยู่ที่ตัวบุคคล ซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมไม่เหมือนกัน และ

ปญัญาไมเ่ทา่กนั ผลลพัธท์ีไ่ดขึ้น้อยูก่บับคุคลนัน้ๆ การแกอ้บายมขุประเภทตา่งๆ จะสำาเร็จไดด้ว้ยทกุฝา่ยสามคัคี

ร่วมแรงร่วมใจ กันไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัจเจกบุคคลและครอบครัว ครู อาจารย์ทางโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้ง

ภาครัฐต้องใส่ใจกำากับดูแล ปัญหาและผลกระทบจากอบายมุขประเภทต่างๆ ในสังคมไทยก็จะเบาบางลงได้ ใน

ระดับที่ไม่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แม้จะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด แต่เชื่อแน่

ว่าปัญหาจะทุเลาเบาบางลง ด้วยปัญญาของทุกๆ คนในชาติ

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหามีอยู่หลายส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริม ผู้วิจัยได้ให้ประเด็น

ข้อเสนอแนะแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันนำาไปปฏิบัติปรับใช้ตามบริบทของแต่ละฝ่าย เพื่อบูรณาการร่วมกัน 

ดังนี้

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงวิชาการ

  ๑) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย การนำาผลงานวจิยัไปใชเ้พือ่ปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาอบายมขุ ๖ จำาเปน็

อยา่งยิง่ทีท่กุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งใหค้วามสำาคญัในการทีจ่ะรวมพลงัสนบัสนนุ และรว่มกนัเพือ่ชว่ยปอ้งกัน

และแกป้ญัหาในแตล่ะฝา่ย โดยภาครฐัตอ้งกำาหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ ดว้ยมาตรการทางภาษ ีและ

กฎหมาย การเก็บภาษีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต/ผู้จำาหน่าย รวมถึงการจ่ายเงินค่าชดเชยให้บุคคลที่สามในกรณีที่ได้

รับผลกระทบ จากอบายมุขที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการนั้นๆ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีส่วนใน

การส่งเสริม จำาหน่ายและ ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขประเภทต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมชดเชยค่าความเสีย

หายทีเ่กดิขึน้ในทางแพง่ รฐัมหีนา้ทีเ่ผยแผอ่งคค์วามรูจ้ากงานวิจยัฉบบันี ้โดยประชาสัมพันธส่์งเสรมิ และกำาหนด

ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนการสอน ใหโ้รงเรยีน/สถาบนัการศกึษา ไดน้ำางานวจิยัไปใชใ้นการอบรมพฒันานกัเรยีน 

นักศึกษา โดยภาครัฐต้องติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด และควรส่งเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อให้ข้อมูลหลัก

พุทธธรรมที่เป็นประโยชน์แก่มารดาบิดา และผู้ปกครอง ในการนำาไปปรับใช้อบรมธิดา บุตรหลาน เพื่อป้องกัน

และแกป้ญัหาอบายมขุ เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ทีัง้ในดา้นชวีติความเปน็อยู ่ทศันคต ิตลอดจนพฤตกิรรมตา่งๆ ของ

บุคคลในครอบครัวให้ดำาเนินไปด้วยดี โดยเป็นไปในลักษณะที่ประกอบด้วยปัญญา

  ๒) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผลกระทบของอบายมุข ๖ ในภาพกว้าง ไม่

ได้เจาะจงลงในรายละเอียดของผลกระทบภายนอกเชิงลบ เช่น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรมีส่วนร่วมชดเชย

ความเสียหายแก่บุคคลที่สามอย่างไร ดังนั้นควรมีการศึกษา ผลกระทบภายนอกเชิงลบ คือผลกระทบและความ

เสียหายเกิดขึ้น เช่น ความรุนแรง อาชญากรรม อุบัติเหตุ และสภาพแวดล้อมที่มีการคุกคาม ทางร่างกายและ

จิตใจ ควรมีการศึกษาในการกำาหนดอัตราส่วนค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย เช่น ในกรณีเมาสุราแล้วขับรถชน ผู้ผลิต

และผู้ประกอบการจะต้องจ่ายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นร่วมกับจำาเลย เพื่อชดเชยให้ผู้เสียหายในทางแพ่ง เป็นต้น และ

กรณอ่ืีนๆ คอืผลกระทบและความเสยีหายเกิดข้ึน ควรศกึษารายละเอยีดแลว้กำาหนดคา่ชดเชยทีเ่ปน็ธรรมเยยีวยา

แก่ผู้เสียหาย เป็นต้น 

๕๔๒
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 ๕.๒ ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 ผลการศกึษาทำาใหท้ราบวา่อบายมขุมพีฒันาการทีห่ลากหลายผ่านส่ืออนิเตอรเ์นต็ และทำาลายสังคม

ได้หลากหลายมิติ งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัย ดังนี้

  ๑) ควรทำาวิจัย ศึกษาหลักคำาสอนอบายมุขในพุทธศาสนาเถรวาทกับอบายมุขของตะวันตก : กรณี

ศึกษาความเหมือนความต่างและการบริหารจัดการ 

  ๒) ควรทำาวิจัย ศึกษาการพนันออนไลน์กับวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบัน  

  ๓) ควรทำาวิจัย ศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อการแก้ปัญหาสังคมของกฎหมายไทย
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 ๑.๖ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

 ๑.๗ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

 ๑.๘ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ

 ๑.๙  พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๐ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๑ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๒ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองประธานกรรมการ

๕๔๕
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 ๑.๑๓ ดร.อนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๔ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

 ๑.๑๕ พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๖ พระครูปริยัติกิตติธำารง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๗ พระเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๘ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๙ พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๒๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

 ๑.๒๑ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๒๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ

 ๑.๒๓ ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๔ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๕ ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๖ ดร.วิเชียร แสนมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๗ รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ

 ๑.๒๘ ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ

 ๑.๒๙ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ

 ๑.๓๐ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ

 ๑.๓๑ ผศ.ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๒ ผศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๓ ผศ.ดร.วีรชัย ยศโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๔ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๕ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ควบคุมดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำาในการดำาเนินงาน

  ๒. อำานวยความสะดวกในการจัดโครงการให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ
 ๒.๑ พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ

 ๒.๒ พระมงคลสุตกิจ รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

 ๒.๓ พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

 ๒.๔ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก อาจารย์ กรรมการ

 ๒.๕ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย  กรรมการ

 ๒.๖ นายรังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ กรรมการ

๕๔๖
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๕๔๗

 ๒.๗ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ,  ดร.ผู้อำานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

 ๒.๘ นายวัลลภ สหุนาฬุ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการ

 ๒.๙ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาฯ กรรมการ

 ๒.๑๐ ดร.พีรพงษ์ มาลา รก.รองอำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์ กรรมการ

 ๒.๑๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

 ๒.๑๒ ดร.บรรพต แคไธสง อาจารย์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

 ๒.๑๓ นายทัศนะ คล่องวิจักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีหน้าที่ :  ควบคมุดแูลใหค้ำาปรกึษาอำานวยการสัง่การตดิตอ่ประสานงานอำานวยการกำากบัดแูลชว่ยแกไ้ขปญัหา 

 และอปุสรรคท์ีเ่กดิขึน้แกค่ณะกรรมการฝา่ยตา่งๆ เพือ่ให้งานดำาเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ยทกุประการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 ๓.๑ นายวัลลภ สหุนาฬุ ประธานกรรมการ

 ๓.๒ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. รองประธานกรรมการ

 ๓.๓ ดร.บรรพต แคไธสง กรรมการ

 ๓.๔ ดร.สิรภพ สวนดง กรรมการ

 ๓.๕ พระสุพล ชนาสโภ กรรมการ

 ๓.๖ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา กรรมการ

 ๓.๗ อาจารย์โฆษิต คุ้มทั่ว กรรมการ

 ๓.๘ นายประเภา อับสีรัมย์ กรรมการ

 ๓.๙ นายสมศักดิ์ แป้นประโคน กรรมการ

 ๓.๑๐ นายมงคล สอนไธสง กรรมการ

 ๓.๑๑ พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม กรรมการ

 ๓.๑๒ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ กรรมการ

 ๓.๑๓ อาจารย์ธนันชัย พัฒนสิงห์ กรรมการ

 ๓.๑๔ พระมหาประยงค์ โฆสการี กรรมการและเลขานุการ

 ๓.๑๕ อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓.๑๖ นายสุเทพ เกลี้ยงวิลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓.๑๗ นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดสถานที่ประชุมวิชาการระดับชาติประกอบด้วย

  ๑.๑ ห้องประชุมใหญ่

  ๑.๒ ห้องประชุมกลุ่มย่อย

  ๑.๓ ห้องรับรองวิทยากรผู้มีเกียรติ
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 ๒. จัดสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 ๓. ประดับตกแต่งห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
 ๔.๑ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร.  ประธานกรรมการ

 ๔.๒ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  รองประธานกรรมการ

 ๔.๓ พระมหาประเสริฐ สุเมโธ  กรรมการ

 ๔.๔ ดร.อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข  กรรมการ

 ๔.๕ อาจารย์สุทธิวิทย์ วิลัยริด  กรรมการ

 ๔.๖ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการและเลขานุการ

 ๔.๗ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๔.๗ พระมหาประยงค์ โฆสการี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. ลำาดับพิธีการตามกำาหนดการ

 ๒. เป็นพิธีกรในการประชุมสัมมนา

 ๓. กำากับดูแลด้านศาสนพิธี

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ๕.๑ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร. ประธานกรรมการ

 ๕.๒ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  รองประธานกรรมการ

 ๕.๓ พระครูสังฆรักษ์ปรียาวัฒน์ จนฺทสาโร กรรมการ

 ๕.๔ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. กรรมการ

 ๕.๕ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  กรรมการ

 ๕.๖ ดร.พีรพงษ์ มาลา  กรรมการ

 ๕.๗ อาจารย์ปิยวัฒน์ คงทรัพย์  กรรมการ

 ๕.๘ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการ

 ๕.๙ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  กรรมการ

 ๕.๑๐ พระก้าน กตวณฺโณ  กรรมการ

 ๕.๑๑ พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย  กรรมการ

 ๕.๑๒ พระวิชาญ อาทโร  กรรมการ

 ๕.๑๓ พระสุเทิด ทีปงฺกโร  กรรมการ

 ๕.๑๔ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  กรรมการ

 ๕.๑๕ นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์  กรรมการ

 ๕.๑๖ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  กรรมการและเลขานุการ

๕๔๘
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๕๔๙

 ๕.๑๗ ดร.สิริภพ สวนดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๑๘ นายกิตติ์ธเนศ อำาพรรัมย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๑๙ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๒๐ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๒๑ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดส่งหนังสือเชิญนักวิชาการ

 ๒. ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา

 ๓. จัดทำาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 ๔. ออกแบบและจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ

 ๕. จัดทำาป้ายวิทยากรและป้ายสัมมนาทั้งในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย

 ๖. จัดทำาป้ายบนเวที

 ๗. ออกแบบประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ๘. นำาบทความวิจัยเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์

๖.คณะกรรมการฝ่ายเอกสารวิชาการ
 ๖.๑ พระครูศรีปัญญาวิกรม ,ดร.  ประธานกรรมการ

 ๖.๒ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  รองประธานกรรมการ

 ๖.๓ พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.  รองประธานกรรมการ

 ๖.๔ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ.ดร. กรรมการ

 ๖.๕ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. กรรมการ

 ๖.๖ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  กรรมการ

 ๖.๗ ดร.พีรพงษ์ มาลา  กรรมการ

 ๖.๘ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการ

 ๖.๙ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  กรรมการ

 ๖.๑๐ ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ  กรรมการ

 ๖.๑๑ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการและเลขานุการ

 ๖.๑๒ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖.๑๓ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖.๑๔ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖.๑๕ นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดทำาต้นฉบับบทความวิจัยและจัดทำาหนังสือบทความวิจัย
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 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการกั่นกรองบทความวิจัย

 ๓. จัดทำารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) 

๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
 ๗.๑ พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร ประธานกรรมการ

 ๗.๒ พระอธิการสมพร อนาลโย  รองประธานกรรมการ

 ๗.๓ อาจารย์สมคิด สุขจิต  รองประธานกรรมการ

 ๗.๔ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  กรรมการ

 ๗.๕ นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา  กรรมการ

 ๗.๖ อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา  กรรมการ 

 ๗.๗ อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม  กรรมการ

 ๗.๘ นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ  กรรมการ

 ๗.๙ นางสาวสุนิสา แสงทอง  กรรมการ

 ๗.๑๐ นางสาวศศิธร บุญครอง  กรรมการ

 ๗.๑๑ นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์  กรรมการ

 ๗.๑๒ นางสมจิตร์ พยัคษา  กรรมการ

 ๗.๑๓ นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข  กรรมการ

 ๗.๑๔ พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม  กรรมการ

 ๗.๑๕ อาจารย์มณทิรา สะแกทอง  กรรมการ

 ๗.๑๖ อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ  กรรมการและเลขานุการ

 ๗.๑๗ พระมหาประยงค์ โฆสการี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๗.๑๘ นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๗.๑๙ นางสาวมัตติกา เผือนอก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๗.๒๐ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต้อนรับ

  ๒. กำากับติดตามประเมินผลกลุ่มงานต่างๆในฝ่ายปฏิคม

  ๓. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  ๔. ดำาเนินการเรื่องอาหารสำาหรับผู้มาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

๘. กรรมการประจำากลุ่มย่อย
  

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๑

  ๑. นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

  ๒. นางสมจิตร์ พยัคษา

๕๕๐
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๕๕๑

  ๓. อาจารย์มณทิรา สะแกทอง

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๒

  ๑. นางสาวศศิธร บุญครอง

  ๒. นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ

  ๓. นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๓

  ๑. อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา

  ๒. นางสาวสุนิสา แสงทอง

  ๓. อาจารย์สมาพร มังคลัง

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๔

  ๑. นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข

  ๒. นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา   

  ๓. นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๕

  ๑. อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม 

  ๒. นางสาวมัตติกา เผือนอก

  ๓. นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการผู้ร่วมประชุมสัมมนา

  ๒. บริการนำ้าดื่ม-อาหารว่างสำาหรับทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการผู้ร่วมประชุมสัมมนา

๙. กรรมการประสานงานกลาง (ใช้ห้องบัณฑิตศึกษา)
 ๙.๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา

 ๙.๒ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร. ผู้อำานวยการหลักสูตร พธ.ม

 ๙.๓ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  อาจารย์

 ๙.๔ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. อาจารย์

 ๙.๕ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  อาจารย์

 ๙.๖ ดร.บรรพต แคไธสง  อาจารย์

 ๙.๗ ดร.สิรภพ สวนดง  อาจารย์

 ๙.๘ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  อาจารย์

 ๙.๙ นายมงคล สอนไธสง  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

 ๙.๑๐ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  เจ้าหน้าที่หลักสูตร พธ.ม
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 มีหน้าที่ดังนี้

   ๑. ติดต่อประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย

  ๒. อำานวยการและกำากับติดตามฝ่ายต่างๆให้เกิดความเรียบร้อย

  ๓. เป็นศูนย์กลางการประสานงานฝ่ายต่างๆ

๑๐. คณะกรรมการประสานงานการประชุมกลุ่ม
 

 ห้องประชุมย่อยที่ ๑

  ๑) ดร.สงวน หล้าโพนทัน

  ๒) พระมณีพร ขนฺติสาโร

  ๓) นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

  ๔) นางสมจิตร์ พยัคษา

 ห้องประชุมย่อยที่ ๒

  ๑) ดร.สิรภพ สวนดง

  ๒) พระธีรศักดิ์ สุธีโร

  ๓) พระสุทัศน์ จารุธมฺโม

  ๔) พระโทน ทีปงฺกโร

 ห้องประชุมย่อยที่ ๓

  ๑) ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี

  ๒) พระอธิการบรรยง ปิยธโร

  ๓) พระจักรพงศ์ จกฺกวำโส

  ๔) พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม

 ห้องประชุมย่อยที่ ๔

  ๑) ดร.บรรพต แคไธสง

  ๒) พระพรชัย กตปุญฺโญ

  ๓) พระปลัดไกรสร ธีรวำโส

  ๔) พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตฺโต

 ห้องประชุมย่อยที่ ๕

  ๑) พระมหาภัฏชวัชร์ เขททสฺสี, ดร.

  ๒) พระมหาบรรจง ติสรโณ

  ๓) พระณรงค์ จนฺทธมฺโม

  ๔) พระภราดร สีลสำวโร

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิประจำากลุ่มและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

  ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย

๕๕๒
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๕๕๓

  ๓. จัดเตรียมใบสำาคัญรับเงินและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๔. สรุปประเด็นในการประชุมกลุ่ม

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาของที่ระลึก
 ๑๑.๑ พระมหาประยงค์ โฆสการี  ประธานกรรมการ

 ๑๑.๒ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  รองประธานกรรมการ

 ๑๑.๔ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการ

 ๑๑.๕ นายวีรพล พิชนาหะรี  กรรมการ

 ๑๑.๖ อาจารย์รุ่งสริยา หอมวัน  กรรมการ

 ๑๑.๗ อาจารย์ไว ชึรัมย์  กรรมการ

 ๑๑.๘ นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง  กรรมการ

 ๑๑.๙ นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล  กรรมการ

 ๑๑.๑๐ นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี  กรรมการ

 ๑๑.๑๑ นางสาวมัตติกา เผือนอก  กรรมการ

 ๑๑.๑๒ อาจารย์สมาพร มังคลัง  กรรมการ

 ๑๑.๑๓ นางสาวณัฐกานต์ นามบุตร  กรรมการ

 ๑๑.๑๔ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๑.๑๕ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดหากระเป๋าสำาหรับบรรจุเอกสารวัสดุ

  ๒. จัดหากระดาษปากกาสำาหรับผู้เข้าประชุม

  ๓. จัดของที่ระลึกสำาหรับวิทยากร

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
 ๑๒.๑ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  ประธานกรรมการ

 ๑๒.๒ ดร.พีรพงษ์ มาลา  รองประธานกรรมการ

 ๑๒.๓ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร. รองประธานกรรมการ

 ๑๒.๔ พระครูปริยัติปัญฺญาโสภณ  กรรมการ

 ๑๒.๕ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการ

 ๑๒.๖ นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง  กรรมการ

 ๑๒.๗ นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ  กรรมการ

 ๑๒.๘ นายรัตจิโรจน์ วงศ์อรัญ  กรรมการ

 ๑๒.๙ ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๒.๑๐ นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 ๑๒.๑๑ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๒.๑๒ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการวางแผนงบประมาณ

  ๒. ดำาเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียนการเบิก-การจ่ายทุกหมวดรายการ

  ๓. จัดเตรียมออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

  ๔. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและจราจร
 ๑๓.๑ อาจารย์ไว ชึรัมย์  ประธานกรรมการ

 ๑๓.๒ นายวีรพล พิชนาหะรี  รองประธานกรรมการ

 ๑๓.๓ พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม  กรรมการ

 ๑๓.๔ นายโฆสิต คุ้มทั่ว  กรรมการ

 ๑๓.๕ นายประเภา อับสีรัมย์  กรรมการ

 ๑๓.๖ นายภูษิต เต๊ะประโคน  กรรมการ

 ๑๓.๗ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการ

 ๑๓.๘ นายปัณณรัษฏ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

 ๑๓.๙ พระปลัดณัฏฐ์ภรณ์ ฐิตปญฺโญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๓.๑๐ นายสมศักดิ์ แป้นประโคน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถให้พร้อมใช้ในการดำาเนินกิจการ

  ๒. จัดเตรียมป้ายบอกสถานที่จอดรถ

  ๓. จัดรถรับส่งวิทยากร

  ๔. ประสานงานรักษาความปลอดภัยอำานวยการความสะดวกการจราจรและสถานที่จอดรถ

๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 ๑๔.๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  ประธานกรรมการ

 ๑๔.๒ พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.  รองกรรมการ

 ๑๔.๓ พระมหาถนอม อานนฺโท  กรรมการ

 ๑๔.๔ พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.  กรรมการ

 ๑๔.๕ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  กรรมการ

 ๑๔.๖ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  กรรมการ

 ๑๔.๗ ดร.อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข  กรรมการ

 ๑๔.๘ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการ

๕๕๔
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๕๕๕

 ๑๔.๙ อาจารย์ทิพย์ ขันแก้ว  กรรมการ

 ๑๔.๑๐ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ กรรมการและเลขานุการ

 ๑๔.๑๑ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดทำาแบบสอบถามประเมินการประชุม

  ๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

  ๓. รายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ

๑๕ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
 ๑๕.๑ นายวีรพล พิชนาหะรี  ประธานกรรมการ

 ๑๕.๒ พระอธิการสมพร อนาลโย  รองประธานกรรมการ

 ๑๕.๓ อาจารย์สมคิด สุขจิต  รองประธานกรรมการ

 ๑๕.๔ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  กรรมการ

 ๑๕.๕ อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ  กรรมการ

 ๑๕.๖ นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา  กรรมการ

 ๑๕.๗ อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา  กรรมการ

 ๑๕.๘ อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม  กรรมการ

 ๑๕.๙ นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ  กรรมการ

 ๑๕.๑๐ นางสาวสุนิสา แสงทอง  กรรมการ

 ๑๕.๑๑ นางสาวศศิธร บุญครอง  กรรรมการ

 ๑๕.๑๒ นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์  กรรมการ

 ๑๕.๑๓ นางสาวณัฐกานต์ นามบุตร  กรรมการ

 ๑๕.๑๔ นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข  กรรมการ

 ๑๕.๑๕ อาจารย์สมาพร มังคลัง  กรรมการ

 ๑๕.๑๖ นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๕.๑๗ นางสาวมัตติกา เผือนอก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดทำารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้พร้อมก่อนวันประชุมวิชาการ

  ๒. รับผิดชอบการลงทะเบียนในวันประชุม

  ๓. จัดเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  ๔. จัดทำาและจัดลำาดับการเข้ารับเกียรติบัตรให้กับผู้นำาเสนอบทความและผู้เจ้าของบทความ

   ที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
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๑๖ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑๖.๑ อาจารย์ทิพย์ ขันแก้ว  ประธานกรรมการ

 ๑๖.๒ นายปัณณรัษฏ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

 ๑๖.๓ อาจารย์ธนันชัย พัฒนสิงห์  กรรมการ

 ๑๖.๔ อาจารย์มณทิรา สะแกทอง  กรรมการ

 ๑๖.๕ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการ

 ๑๖.๖ นายกิตติ์ธเนศ อำาพรรัมย์  กรรมการ

 ๑๖.๗ นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์  กรรมการ

 ๑๖.๘ พระก้าน กตวณฺโณ  กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ควบคุมระบบการสื่อสารทั้งในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย

  ๒. ดูแลเรื่องอินเตอร์เน็ต และสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณจัดโครงการ

  ๓. จัดทำาวีดีทัศน์แนะนำามหาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ๔. บันทึกภาพนิ่ง/วีดีโอ/เสียงตลอดงาน

๑๗ คณะกรรมการฝ่ายทำาความสะอาดอาคารสถานที่
 ๑๗.๑ นายสุเทพ เกลี้ยงวิลัย  ประธานกรรมการ

 ๑๗.๒ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  รองประธานกรรมการ

 ๑๗.๓ นายสมศักดิ์ แป้นประโคน  กรรมการ

 ๑๗.๔ นายประเภา อับสีรัมย์  กรรมการ

 ๑๗.๕ นางสาวเนาวรัตน์ จันทชารี  กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดเตรียมถุงดำา/ถังขยะ ประสานงานการจัดเก็บขยะและที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดโครงการและห้องกลุ่มย่อย ต่าง ๆ ให้สะอาดตลอดเวลา

  ๓. บริการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และจัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

สั่ง ณ วันที่  ๙  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระศรีปริยัติธาดา)

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๕๕๖
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๕๕๗
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๕๕๙
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