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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทานพิธีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ทานพิธีที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทยและวิเคราะห์ทานพิธีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาทั้งเอกสาร 
(Documentary Research) ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากพระไตรปิฎก ภาษาบาลีและภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ ต าราทางวิชาการ บทความต่างๆของนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา น าข้อมูลมารวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิจัย 
 สภาพของบริบททางสังคมไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจ าชาติ  มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขในการปกครองประเทศและทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศานิกชนที่ดีโดยเฉพาะในด้านการ
ให้ทานแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยผ่านการบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
แบ่งการวิเคราะห์การให้ทานออกเป็น ๒ แบบตามบริบทของสภาพสังคมไทย คือ ๑. สภาพสังคมของคนเมือง 
๒. สภาพสังคมของคนในชนบท 
 ผลการวิจัยพบว่า ทานพิธีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยนั้นขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเป็นส าคัญ เช่น คนที่อยู่ในสังคมเมือง ซึ่งเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ให้
ความส าคัญกับเวลา การท าบุญให้ทานจึงนิยมท าให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วที่สุด ส่วนสังคมชนบท เป็นสังคมที่
มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบ โอบอ้อมอารี การท าบุญให้ทานจึงนิยมไปท าที่วัดและชอบช่วยเหลือเกื้อกูลด้าน
ก าลังแรงกาย เช่น การลงแขกช่วยงานเกี่ยวข้าว ปลูกบ้าน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทุกๆ สังคมที่ท าบุญด้วยการให้ทาน
ย่อมมุ่งหวังความสุขในชาตินี้และชาติหน้า อีกทั้งเป็นการสละความตระหนี่ถี่เหนียวออกจากจิตใจตามหลัก
จาคะในทางพระพุทธศาสนา 
       

ABSTRACT 
         The purpose of this research is to study the Buddhist scripture ceremony. Eat a 
ceremony that is suitable for Thai society and analyze the ceremony that is suitable for Thai 
society. Is a qualitative research by studying the entire document (Documentary Research). 

                                                 
            1 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

2 อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
3 อาจารยภ์าควิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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The researcher defines the scope of the research on related issues by studying the 
information from the Tripitaka. Pali and Thai language, university edition 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Research information from relevant research 
papers, academic textbooks Articles of Buddhism scholars Bring data to collect, analyze and 
present research results. 
 The condition of the Thai social context in which Buddhism is the main national 
religion The King is the head of government in the country and is an example of being a 
good Buddhist, especially in the provision of food to the Thai Buddhists through various 
royal duties. Has divided the analysis into two types according to the context of Thai society: 
1. Social conditions of urban people 2. Social conditions of rural people 
 The research found that Eating ceremonies that are appropriate for Thai society 
depends largely on the context or social environment, such as those in urban society. Which 
is a society that is prosperous in material Have a hustling lifestyle Focus on time Making 
merit to eat is therefore popular. Convenient and quickest The rural society Is a society that 
has a simple life style, not hastily bountiful, making merit to eat, so it is popular to do at 
temples and like to help support the strength of the body, such as taking down, assisting in 
rice harvesting, home planting etc. However, every The society that makes merit by giving 
alms will aim for happiness in this nation and the next nation. It is also releasing stinginess 
from the mind according to the principle of Buddhism. 
1. บทน า 
 พระพุทธศาสนามีเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่พระองค์เสด็จออกบวชตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ
แล้วได้น าหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เสด็จด าเนินไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนเป็นสาเหตุให้ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุ
ธรรม4 เมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นเหตุน ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระธรรมเทศนา โดยมี
พระเจ้าพิมพ์สารผู้ทรงปกครองแคว้นมคธพอได้สดับพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุธรรมปราศจากความสงสัยใน
พระรัตนไตรแล้ว และส าเร็จสมมโนรส ๕ ประการ5 ได้ครบสมบูรณ์แล้วพระองค์จึงได้มีพระราชศรัทธาเลื่อมใส
แล้วทรงจับพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ าท าพิธีน้อมถวายพระอุทยานเป็นทานแด่พระพุทธเจ้าด้วยพระด ารัสว่า 
“หม่อมฉันขอถวายอุทยานเวฬุวันนั้นแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้า” อุทยานเวฬุวันจึง
เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา6  
          หลังจากที่ได้วัดส าหรับเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์แล้วพระองค์ได้ทรงวางรากฐานพระศาสนา    
ให้มั่นคงที่แคว้นมคธแรกเริ่มพระสงฆ์ยังไม่มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยอะไรก็ยังอาศัยอยู่ตามป่า โคนไม้ ภูเขา ซอก
เขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟ้าง7 เมื่อราชคหเศรษฐีได้เห็นภิกษุเหล่านั้นอยู่อาศัยด้วยอิริยาบถที่น่าเลื่อมใส  

                                                 
4 วิ.ม. (ไทย) 4/1/1. 
5 วิ.ม. (ไทย) 4/57/68. 
6 วิ.ม. (ไทย) 4/63/55. 
7 วิ.จู. (ไทย) ๗/198/54. 
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จึงปรารภถวายวิหาร เริ่มบ าเพ็ญทานสร้างเสนาสนะ โดยสร้างวิหารถวาย ๖๐ หลัง ต่อมาอนาถบิณฑิกคหบดี
ชาวเมืองสาวัตถีผู้เป็นน้องเขยของราชคหเศรษฐีท่านมาธุระในเมืองราชคฤห์ได้มีโอกาสฟังอนุปุพพิกถา ๕ 
ประการ คือ พรรณนาเรื่องทาน การให้ การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันกล่าวถึงการให้ การเสียสละ
เผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกัน สีลกถา พรรณนาเรื่องศีล กล่าวถึง ความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม สัคคกถา 
พรรณนาเรื่องสวรรค์ กล่าวถึง ความสุข ความเจริญ และผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะพึงเข้าถึง
เมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองข้อต้น กามาทีนวกถา พรรณนาเรื่องโทษแห่งกาม กล่าวถึง ข้อบกพร่อง
ของกาม พร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กาม อันไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมา จนถึงรู้จักวิธีออกจากกามได้ 
เนกขัมมานิสังสกถา พรรณนาเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม รวมทั้งอานิสงส์แห่งการออกบวช กล่าวถึง 
ผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่
ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น8 ผลการแสดงธรรมที่สุขุมคัมภีรภาพอันลุ่มลึกไปตามล าดับนั้น ท าให้ผู้ฟังมีจิตสงบมีจิต
อ่อนโยน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน และมีจิตผ่องใสจนส าเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยความที่ท่านเป็น
คนมีมิตรสหายมากมีวาจาเชื่อถือ หลังจากเสร็จกิจธุระในเมืองราชคฤห์แล้วกลับไปสู่เมืองสาวัตถี ได้เริ่มชักชวน
ชาวบ้านระหว่างทางว่า “ท่านทั้งหลาย จงช่วยกันสร้างอาราม จงช่วยกันสร้างวิหาร เริ่มบ าเพ็ญทาน เพราะ
เวลานี้พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้ว ข้าพเจ้าพระเจ้าได้นิมนต์พระองค์แล้ว จักเสด็จมาโดยทางนี้9 พวกชาวบ้าน
ต่างก็มีความยินดีในการบ าเพ็ญทานสร้างวิหาร สร้างอาราม โดยเฉพาะท่านอานาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างวัด
พระเชตวันโดยซื้ออุทยานของเจ้าชายเชตที่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน มีการคมนาคมสะดวก ไปมาได้ง่าย กลางวันมี
คนน้อยกลางคืนเงียบสงบเหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณธรรมเมื่อถวายวัดพระเชตวันแล้ว ได้เริ่มสิ่งปลูกสร้าง
มากมาย เช่น ซู้มประตู ศาลาหอฉัน สระโบกขรณี สร้างมณฑป เป็นต้น10 จะเห็นได้ว่าในครั้งพุทธกาลนั้นมี
วิธีการบ าเพ็ญทานมากมายหลายประการถือได้ว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการสร้างความดีเพ่ือที่จะบรรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต พระพุทธศาสนาเมื่อแผ่เข้าสู่ประเทศไทยซึ่งนักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเชื่อกันว่าน่าจะมาตั้งมั่นและเผยแผ่ครั้งแรกในสวรรณภูมิ คือ จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน11 ค าสอน
ของพระพุทธศาสนาได้หยั่งลงสู่จิตใจของคนไทย ท าให้คนไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
อย่างสันติสุข เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสังคมเมืองสังคมประเทศชาติ วิถีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึง
ธรรมะเบื้องต้นของพระพุทธศาสนากับสังคมไทยอย่างแนบแน่นชัดเจนก็คือหลักของการให้ คือ ทาน  หมายถึง
การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การบริจาคสิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นคุณธรรมที่แสดงออกถึง
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นหลักการสร้างความดีร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่ม
บุลคล สังคมประเทศชาติ ตลอดถึงสังคมโลก  
          เมื่อทานในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนไทยแล้ว ย่อมผนวกเข้ากับความเชื่อ 
ค่านิยม ประเพณี วิถีชีวิตในสังคมนั้นๆ อยากหลีกไม่พ้น กิจกรรมบางอย่างมุ่งท าทานอย่างแท้จริง  บางอย่าง
มุ่งเน้นที่พิธีกรรม ฉะนั้นผู้วิจัยมีความสนใจการศึกษาทานพิธีหรือวิธีการให้ทานในพระไตรปิฎก เมื่อศึกษา

                                                 
8 วิ.จู. (ไทย) 7/250/68. 
9 วิ.จู. (ไทย) 7/253/116. 
10 วิ.จู. (ไทย) 7/256/119 
11 บุญมี   แท่นแก้ว, ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546,        

หน้า 242. 
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ข้อมูลแล้วจะได้ศึกษาทานพิธีบางอย่างประกอบด้วยพิธีกรรมคือระเบียบวิธีปฏิบัติตนต่อทานพิธีในสังคมไทย 
ทานพิธีบางอย่างมีความส าคัญทางสังฆกรรมต้องมีพิธีกรรมทางพระภิกษุสงฆ์จึงจะส าเร็จได้และ ทานพิธีที่ไม่
ท าเป็นสังฆกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์ก็สามารถจะท าได้ ท้ายสุดจะได้ศึกษาทานพิธีที่มีความเหมาะสมตาม
หลักแนวทางของพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจของพุทธศาสนิกชน เป็นการเพ่ิม
กุศลจิตให้เจริญขึ้นในจิตใจตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้ เกิดความเจริญและสงบสุขของ
ประเทศชาติต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทานพิธีในพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อศึกษาพิธีกรรมและการปฏิบัติต่อทานพิธีในสังคมไทย 
 3. เพื่อศึกษาทานพิธีที่เหมาะสมตามแนวพระพุทธศาสนา 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research)        
น ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่ เชื่อถือได้คือมีวิธีการด าเนินการดังนี้  ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจาก
พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้อมูลทุติยภูมิ คือ คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา เอกสาร  
ที่เป็นงานนิพนธ์ทั่วไป นับตั้งแต่เอกสารงานวิจัย หนังสือวิชาการ และบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยนี้ น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเรียบเรียง น าเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจัย 
4. ผลการศึกษา 
 การบ าเพ็ญทานนั้นนับว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการสร้างความดีเพ่ือที่จะบรรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต พระพุทธศาสนาเมื่อแผ่เข้าสู่บริเวณที่เป็นประเทศไทยซึ่งนักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี   
เชื่อกันว่าน่าจะมาตั้งมั่นและเผยแผ่ครั้งแรกในสวรรณภูมิ คือ จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน 12 ค าสอนของ
พระพุทธศาสนาได้หยั่งลงสู่จิตใจของคนไทยโดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องการให้สละสิ่งของศาสนาก็มีลักษณะเช่นนี้
จัดว่าเป็นพิธีกรรมซึ่งเรียกว่าศาสนพิธีนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกที่ห่อหุ้มแก่นศาสนาคือตัวสัจธรรมไว้ 
หากจะเลือกใช้เลือกสอนกันแต่แก่นๆ แล้วคงเป็นไปและเข้าใจได้ยาก จ าต้องเริ่มต้นจากเปลือกกระพ้ีไปก่อน
เพราะความนิยมของคนและพ้ืนฐานความรู้ของคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน แต่พิธีกรรมนั้นต้องเป็นไป
พอเหมาะพอควร ไม่มากไม่น้อยเกินไป หากพิธีกรรมมีมากเกินไป แก่นธรรมก็จะเล็กเรียวลง เหมือนต้นไม้    
ถ้ามีเปลือกกระพ้ีหนามาก แก่นของต้นไม้นั้นมักจะเล็กเรียวมาก พิธีกรรมนั้นจะต้องเป็นพิธีกรรมที่ดีด้วย 
เพราะพิธีกรรมที่ดีจะส่อให้เห็นว่าแก่นธรรมนั้นดี เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีเปลือกดี ส่อให้เห็นว่าแก่นข้างในย่อม
ดี หรือผลไม้ที่มีเปลือกนอกดีก็ส่อให้เห็นว่าเนื้อข้างในจะไม่เน่าไม่เสียด้วย ตรงข้ามหากเปลือกนอกมีจุดด่างด า
หรือมีรอยเน่า ก็ส่อให้เห็นว่าเนื้อข้างในยังวางใจไม่ได้ และจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของทานพิธีในสังคมไทย
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองสภาพสังคมดังนี้  
 รูปแบบทานพิธีของคนไทยในสังคมเมือง พบว่า มีอยู่ด้วยกัน ๔ รูปแบบ ได้แก่ การเกื้อกูล แรงกาย 
การสละทรัพย์ การท าชีวิตให้โปร่งเบา และการฝึกช าระจิตใจ   แต่คนไทยในเมืองหลวงส่วนใหญ่นิยมท าบุญ

                                                 
12 บุญมี   แท่นแก้ว, ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕4๖, หน้า 
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ด้วย การให้ทาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยปัจจัยด้านวัตถุและเงินทองเป็นส่ วนประกอบหลัก เช่น การให้เงิน
โดยตรงหรือซื้อปัจจัยเช่นช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ   ซื้อโลงศพ บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม สร้างห้องน้ าห้องส้วม
ให้โรงเรียน หรือช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม เป็นต้น โดยที่วิธีการท าบุญ ๑๐ ประการ คือ  
 1. การเอื้อเฟ้ือ ให้ปัน  
 2. การรักษาศีล  
 3.  การท าใจให้สงบ ท าปัญญาให้เกิดข้ึน  
 4. การอ่อนน้อมหรือแสดงคารวะ  
 5. การขวนขวายในกิจการที่ชอบที่ควร คือ ช่วยผู้อ่ืน หรือ ช่วยงานสาธารณะ  
 6. การให้ส่วนบุญ คือการแบ่งส่วนบุญให้ผู้อ่ืน  
 7. การพลอยยินดีในการท าความดีของผู้อื่น  
 8. การฟังธรรมหรือฟังค าแนะน าอันเป็นธรรม  
 9. การแสดงธรรมหรือให้ค าแนะน าอันเป็นธรรม  
 10. การท าความเห็นให้ถูกให้ตรง 
 อนึ่ง เนื่องจากสภาพสังคมเมืองเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ให้
ความส าคัญกับเวลา การท าบุญให้ทานจึงนิยมท าให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วที่สุด เช่น การให้ทานก็จะนิยมท า
แบบเร่งด่วนตามเวลาที่มีจ ากัด ท าบุญตักบาตรตามร้านที่เขาจัดชุดใส่บาตรไว้ ให้ถวายสังฆทานที่เป็นชุดๆ ที่
ทางวัดจัดบริการไว้ หรืออาจจะนานๆ ครั้งในวันหยุดจะได้ตระเตรียมสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ท าด้วยตัวเอง แต่ก็มี
ไม่มากนักเพราะถูกจ ากัดเรื่องเวลา การงาน หน้าที่ ส่วนห้างร้านบริษัทในสังคมเมืองมีความนิยมท าบุญต่างๆ 
เช่น เปิดบริษัท ห้างร้าน หรือวันครบวันสถาปนา เป็นต้น ก็จะนิยมใช้บริการ บริษัทที่รับให้บริการได้กิจกรรม
ทางศาสนา มีการให้บริการตั้งแต่นิมนต์พระ จัดสถานที่ จัดอาหาร แม้แต่สิ่งของที่จะถวายพระ ทางบริษัทที่
ให้บริการก็จะเสนอมางบประมาณที่พอจะซื้อได้ แต่ขณะที่ท าบุญให้ทานนั้นก็จะมีการนิมนต์พระมาถึงสถานที่
บริษัท ห้างร้าน หรือบ้านของตัวเจ้าภาพเอง อาจจะ ๗ รูปบ้าง ๙ รูปบ้าง ตามความเหมาะสมและสถานที่ พิธี
การให้ทานในสังคมเมืองก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักมีการไหว้พระรัตนไตร์ บูชาพระ สมาทานศีล รับไตรสรณคมณ์ 
รับศีล ฟังพระเจริญพระปริตมงคล กล่าวค าถวายทานพระพุทธเปรียบประดุจว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่ที่
ถวายทานท าบุญนั้น ต่อจากนั้นก็กล่าวค าถวายข้าวพระสงฆ์ พระสงฆ์พิจารณาฉันเสร็จ ถวายเครื่องไทยธรรม 
อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์เสริมก าลังใจ ตามแต่พอเหมาะ 
 ส่วน รูปแบบทานพิธีของคนไทยในสังคมชนบท พบว่า ชาวชนบทที่แต่ละคนนั้นจะเข้าใจความหมาย
ของค าว่าทานแตกต่างกันออกไปตามสติปัญญาความรู้  เช่นบางคนอาจหมายถึง การให้วัตถุสิ่งของเครื่องใช้
เท่าที่มีความจ าเป็น การบริจาค การเสียสละ การช่วยสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยในอดีตชาวชนบท
ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าทานหมายเอาเฉพาะแต่การให้ทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเท่านั้น มุ่งหวังผลคือการ
ก าจัดความตระหนี่ที่มีอยู่ภายในจิตใจ แต่ปัจจุบันนี้กลับเห็นว่าทานก็คือ การรู้จักแบ่งปันสิ่งของที่ เรามี การ
เสียสละแรงกายแรงใจช่วยเหลือสังคมทั้งวัด บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนที่เราอยู่อาศัย มุ่งผลคือการลดความเห็น
แก่ตัว การบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น การสร้างความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นภายในชุมชนหรือสังคมที่ตนเอง
อยู่อาศัย และจากสภาพลักษณะทั่วไปของสังคมชนบทดังกล่าว รูปแบบหรือวิธีการให้ทานในสังคมชนบท จึงมี
ลักษณะที่แตกต่างจากวิธีการให้ทานในสังคมเมือง โดยมีตั้งแต่เรื่องการให้ทานด้วยก าลังแรงกาย อันเป็นวิถี
ดั้งเดิมของสังคมชนบทไทย เพราะรวมพลังกันได้ง่ายและท าได้เลย อย่างเช่น การก่อทราย การลงแขกช่วยงาน 
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เช่น เกี่ยวข้าว ปลูกบ้าน  เป็นต้น เป็นวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชาวชนบท แม้ปัจจุบันจะมีการให้
ทานด้วยก าลังทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ ตามความนิยมที่แพร่หลายมาจากวัฒนธรรมของสังคมเมือง 
สืบเนื่องมาจากการที่คนในชุมชนสังคมชนบทได้เข้ามาท างานในเมือง แล้วรับเอารูปแบบวิธีการท าบุญของ
สังคมเมืองที่เน้นการท าบุญที่สะดวกง่ายรวดเร็วคือ การให้ทานด้วยเงินทองเป็นส าคัญ เมื่อกลับไปยังภูมิล าเนา
เดิมของตนก็ใช้รูปแบบดังกล่าวในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ท าบุญด้วยการบริจาคทรัพย์เพ่ือสร้าง
เสนาสนะ ศาสนสถาน อาคาร โรงพยาบาล ประปา หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ อันจะเป็นการช่วยสงเคราะห์เกื้อกูล
ช่วยเหลือแก่เพ่ือนมนุษย์ในสังคมชนบทที่ขาดแคลน ซึ่งกลุ่มผู้ให้ทานที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชน ที่ว่างเว้นจาก
กิจการงานอ่ืนๆ จะนิยมไปท าบุญที่วัด โดยมีพระสงฆ์สามเณรเป็นผู้รับทาน เป็นการท าให้บุญเพ่ือให้เกิดความ
สบายใจ ทั้งยังเป็นการรักษาจารีตประเพณีที่เคยท ามาเพ่ือให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และสืบสานปฏิบัติตาม
สืบต่อไปตราบนานเท่านาน บางครั้งก็เป็นการท าบุญเพ่ือหวังให้พ้นเคราะห์กรรม เป็นการสะเดาะเคราะห์สืบ
ชะตา ด้วยเชื่อว่าการท าบุญจะช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี มีการประกอบพิธีแต่งแก้หรือสะเดาะเคราะห์ของวัด
ต่างๆ ดังที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปแทบจะทุกสังคมชนบทในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 อีกประการหนึ่ง ชาวชนบทนิยมท าบุญด้วยการให้ทาน คือ ท าบุญใส่บาตร การตักบาตรหรือใส่บาตร 
คือ การที่พุทธศาสนิกชนน าอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ผลไม้ และน้ าหรืออาหารแห้ง ใส่ลงในบาตรของพระสงฆ์ ซึ่ง
สามารถท าได้ง่ายโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรทุกคนสามารถท าได้ทุกวัน  การท าบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นหน้าที่
ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องปฏิบัติเพ่ือเป็นการท านุบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ เนื่องจากพระสงฆ์เป็นพุทธบุตร 
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน ามาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน และ
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า จะด ารงชีพอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความอุปถัมภ์จากญาติโยมที่ถวาย
อาหารและปัจจัยอื่นแก่พระสงฆ์ โดยที่ ก่อนจะใส่บาตร นิยมตั้งจิตอธิษฐานก่อน โดยถือขันข้าวด้วยมือทั้งสอง
ข้าง นั่งกระหย่ง ยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผากพร้อมกับกล่าวค าอธิษฐานก่อนบริจาคท าบุญด้วยวัตถุสิ่งของทุกชนิด 
 ดังนั้น สรุปได้ว่า ทานวิธีในสังคมไทยนั้น มีระดับชั้นในการให้ทาน เป็นการให้ทานด้วยความศรัทธา 
คือ การให้ทานด้วยความเชื่อท่ีว่าผลของทานนั้นจะอ านวยประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งในภพนี้
และภพหน้า ให้ด้วยความนอบน้อม ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์เกื้อกูลผู้อ่ืนทั้งด้านก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์แก่
ผู้อื่นตามความเหมาะสม ทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญมิให้ขาด เป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ให้คงอยู่
คู่กับสังคมชนบทหรือหมู่บ้านของตน เพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญที่ช่วยขัดเกลาจิตให้
บุคคลเป็นคนดี เมื่อคนดี เกิดมีในสังคมใดสังคมนั้นย่อมสงบสุข เรียบร้อยดีงาม สังคมเองก็ย่อมมุ่งหวังความ
สงบสุขดังกล่าวเช่นกัน จึงช่วยกันรักษาท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการท าบุญมีการให้ทาน 
เป็นต้น 
5. สรุปผลการวิจัย  
 ทาน หมายถึง การให้วัตถุสิ่งของที่ควรให้ ได้แก่ การแบ่งปั่นสิ่งของที่เป็นวัตถุทาน และสิ่งที่ไม่ใช่
วัตถุแก่สรรพสัตว์ เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ ตอบแทนและบูชาคุณ ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์หมดจด ไม่หวัง
ผลตอบแทน การให้ธรรมเป็นทาน รวมถึงการให้อภัย และการให้ความรู้ การให้ทาน มี ๒ ประเภท คือ อามิส
ทานและธรรมทาน ทาน มี ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ได้แก่ อามิสทาน ระดับกลาง ได้แก่ ทานวิรัต และระดับสูง 
ได้แก่ ธรรมทานและอภัยทาน วิธีการให้ทานที่ถูกต้องได้แก่ การให้ทานด้วยศรัทธา ให้โดยความเคารพ ให้ตาม
กาลอันควร เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน และ ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่น โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือผู้ให้
และผู้รับ การให้ทานที่จะมีผลานิสงส์มากนั้นต้องประกอบด้วย ผู้ให้ มีเจตนาที่ดี มีความบริสุทธิ์ของจิตในการที่
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จะให้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ให้โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ผู้รับจะต้องเป็นคนมี
ศีลธรรมและมีความต้องการสิ่งของนั้นๆ และสิ่งของที่ให้จะต้องได้มาโดยความบริสุทธิ์ชอบธรรม  
 การให้ทานนั้น ไม่ว่าจะเป็นอามิสทานหรือธรรมทาน ก่อนอ่ืนผู้ให้ต้องทราบจุดประสงค์ของการให้
หรือจุดมุ่งหมายของการให้เป็นอย่างดี มิฉะนั้นก็จะเป็นการให้โดยไร้จุดหมาย หมายความว่าให้โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับนั่นเอง ไม่เช่นนั้นจะท าให้ทานของผู้ให้นั้นสูญเปล่า ดั งนั้น เป้าหมายการให้ทานจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับทายก เพราะถ้าผู้ให้ทานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักการให้ทานแล้ว ทานนั้น
จึงชื่อว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายการให้ทานนั้นมี ๒ ประเภท คือ ๑) เพ่ืออนุเคราะห์ 
ได้แก่ การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยจิตเมตตาสงสารโดยไม่หวังผลตอบแทน เพราะคิดว่า เมื่อเขาตก
อยู่ในสภาพเช่นนั้นจะมีความยากล าบากเพียงไรเมื่อได้รับการช่วยเหลือ จะส่งผลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และ ๒) เพ่ือบูชาคุณ ได้แก่ ถวายทานในพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวก เพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่ชาวโลก 
หลักธรรมค าสอนก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกอนันต์ เพ่ือบูชาคุณบิดามารดาหรือผู้มีคุณ  
 แรงจูงใจหรือเหตุปัจจัยแห่งการให้นั้น ประกอบไปด้วย ๑) ให้ทานเพราะได้โอกาสพอเหมาะ ๒) ให้
ทานเพราะความกลัวต่อการถูกติเตียน ๓) ให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่ตนแล้ว ๔) ให้ทานเพราะคิดว่า เขา
จักให้แก่ตน ๕) ให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี ๖) ให้ทานเพราะคิดว่าตนหุงหากินเองได้ ชนเหล่านี้
หุงหากินเองไม่ได้ การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควร ๗) ให้ทานด้วย
คิดว่าเมื่อตนให้ทานนี้ กิตติศัพท์อันงานย่อมขจรไป ๘)  ให้ทานเพ่ือเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต  
 สาเหตุที่คนนิยมให้ทาน เพราะมุ่งหวังจะได้รับความสุขสบายหลังจากละภพนี้ไป คือ ได้ไปเกิดในภพ
ภูมิที่ดี มีโลก สวรรค์ เป็นต้น หรือ การให้ทานเพ่ือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น คือ เป็นการก าจัดความตระหนี่และ
ความโลภภายในจิตใจให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้ ทานยังมีความส าคัญต่อปัจเจกบุคคลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดในชีวิตได้ เพราะเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่ผู้มุ่งหวังความหลุดพ้นจ าเป็นต้องสั่งสมบ าเพ็ญ ดังเช่น องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงได้บ าเพ็ญทานบารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบ าเพ็ญในพระชาติสุดท้ายของพระ
เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร และที่กล่าวไว้ในจริยาปิฏกนี้ เป็นการบ าเพ็ญเพ่ือมุ่งหวังเฉพาะซึ่ง 
พระสัพพัญญุตญาณหรือโพธิญาณ โดยไม่ได้หวัง ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ในโลกธรรม แต่มิได้กล่าวว่าการ
กระท าด้วยเจตนาช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์โดยไม่หวังผล ทั้งยังมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสังคม ช่วยให้
สังคมสงบสุข    ตลอดถึงเป็นการบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร เมื่อพระพุทธศาสนาคงอยู่ การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมก็มีอยู่ และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติคือการบรรลุเป้าหมายในชีวิตและความสงบสุข ก็จะบังเกิด
มีในสังคม 
 การให้ทานมีความส าคัญต่อการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เนื่องจากพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาที่มีนักบวช คือ พระสงฆ์ มีศาสนสมบัติ คือวัด พุทธศาสนิกชนมีหน้าที่จะต้องทะนุบ ารุง
รักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและด ารงคงอยู่สืบไป เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังสังคมไทย
นับแต่แคว้นสุวรรณภูมิ สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์สืบมา ค าสอนเกี่ยวกับการท าบุญด้วยการ
ให้ทานก็แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยอย่างฝังลึก และมี
ความเชื่อในเรื่อง กฎของกรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อว่า เหตุที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จะมีความสุขหรือทุกข์ ฐานะร่ ารวยหรือยากจน ก็เพราะผลแห่งการสั่งสมกรรมดีหรือท ากรรมชั่วไว้แต่ชาติปาง
ก่อน ดังนั้น คนที่เคยให้ทานไว้มาก ผลบุญย่อมส่งผลให้เขามีฐานะดีในภพชาตินี้หรือสามารถเลื่อนฐานะสูงขึ้น
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ได้ในชาติหน้า และยังเชื่อว่าการถวายทานแก่พระสงฆ์ได้บุญมากกว่าให้กับคนหรือสัตว์ทั่วไป แต่การให้ทั้งสอง
อย่างก็จัดเป็นบุญที่ส าเร็จด้วยการให้ทานเหมือนกัน  
 สังคมไทยเป็นสังคมที่ระดับชั้นทางสังคม มีสถาบันพระมหากษัตริย์สืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็น
รากฐานในการสร้างประเทศชาติบ้านเมือง พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก ทรงท านุ
บ ารุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดมา มีสังคมเมือง สังคมชนบท ซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่โดยที่มีพ้ืนฐาน
ทางจิตใจที่ถูกอบรมมาจากหลักพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา จึงนิยมท าบุญให้ทาน ซึ่ง เกิดจากอิทธิพลค าสอน
เรื่องทานการให้ มีการให้ทานแตกต่างกันในแต่ระดับชั้นทางสังคม เช่น พระมหากษัตริย์ ทรงบริจาคพระราช
ทรัพย์หรือสิ่งของ   เพ่ือแก้ไขความยากแค้นหรือภัยพิบัติและเป็นการให้น้ าใจ ให้ข้อแนะน าที่เป็นความรู้ ทรง
บ าเพ็ญทานอันประเสริฐ พระราชทานพระราชด ารัส และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งถือเป็นทานอัน
ยิ่งใหญ่ หาสิ่งใดเปรียบมิได้ สมควรที่ประชาชนจะยึดถือเป็นแนวทางเจริญรอยตาม เพ่ือสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข
สืบไป ส่วนรูปแบบการท าบุญให้ทานของคนในสังคมเมือง มีอยู่ด้วยกัน ๔ รูปแบบ ได้แก่ การเกื้อกูล แรงกาย 
การสละทรัพย์ การท าชีวิตให้โปร่งเบา และการฝึกช าระจิตใจ แต่คนไทยในเมืองหลวงส่วนใหญ่นิยมท าบุญด้วย 
การให้ทาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยปัจจัยด้านวัตถุและเงินทองเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น การให้เงินโดยตรง
หรือซื้อปัจจัยเช่นช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซื้อโลงศพ บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม สร้างห้องน้ าห้องส้วมให้
โรงเรียน หรือช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม เป็นต้น และ วิธีการให้ทานในสังคมชนบท มีลักษณะที่แตกต่างจาก
วิธีการให้ทานในสังคมเมือง คือส่วนใหญ่จะเป็นการให้ทานด้วยก าลังแรงกาย อันเป็นวิถีดั้งเดิมของสังคมชนบท
ไทย เพราะรวมพลังกันได้ง่ายและท าได้เลย อย่างเช่น การก่อทราย การลงแขกช่วยงาน เช่น เกี่ยวข้าว ปลูก
บ้าน  เป็นต้น 
 ดังนั้น ทานพิธีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยนั้น จึงขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม
เป็นส าคัญ เช่น คนที่อยู่ในสังคมเมือง ซึ่งเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ มีวิถีชีวิตที่ เร่งรีบ ให้
ความส าคัญกับเวลา การท าบุญให้ทานจึงนิยมท าให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วที่สุด ส่วนสังคมชนบท เป็นสังคมที่
มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบ โอบอ้อมอารี การท าบุญให้ทานจึงนิยมไปท าที่วัดและชอบช่วยเหลือเกื้อกูลด้าน
ก าลังแรงกาย เช่น การลงแขกช่วยงานเกี่ยวข้าว ปลูกบ้าน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทุกสังคมที่ท าบุญด้วยการให้ทาน
ย่อมมุ่งหวังความสุขในชาตินี้และชาติหน้า 
 
 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีความหลากหลายทางระดับชั้น แตกต่างกันทั้งด้านฐานะ ต าแหน่ง หน้าที่
การงาน การเงิน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ครอบครัว  การให้ทานจึงมีรูปแบบหลากหลายระดับตามระดับชั้น
ทางสังคม มีรูปแบบพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามประเพณี  และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น แต่ยังคงรักษาไว้
ซึ่งวิธีการให้ทานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการให้ทานที่แตกต่างกัน
ตามฐานะและสภาพทางสังคมของแต่ละคน  
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 ทาน เป็นการท าบุญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธในสังคมไทยนิยมท ากัน เมื่อจะท าบุญในวาระหรือโอกาสใด
ก็ตามส่วนใหญ่จะมีการให้ทานเสมอ เนื่องจากเชื่อว่าจะได้บุญมาก และเป็นการท าบุญ  ที่ท าได้ง่าย อีกทั้ง
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยในปัจจุบันนี้  
 วัตถุประสงค์ส าคัญของการให้ทาน คือ เพ่ือท านุบ ารุงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์และสามเณรใน
พระพุทธศาสนา ท าให้คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด ารงอยู่ได้ เมื่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาด ารงอยู่ได้ 
ธรรมอันเป็นหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็ด ารงอยู่ เพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคมไทยต่อไป  
 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทย ควรศึกษาเรื่องทานที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสาร
ต าราทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการทางพระพุทธศาสนา   
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ทานพิธีที่ เหมาะกับสภาพสังคมไทย” ยังพบว่ามี
ประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาเพ่ือเติมอีกหลายประเด็น จึงขอเสนอประเด็นที่น่าสนแก่ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 (1) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ทานระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
 (2) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ทานในเทศกาลหรือประเพณีวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของ
คนไทย เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
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