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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้พาหุสัจจะเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  มี
วัตถุประสงค์คือ  ๑) เพ่ือศึกษาพาหุสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับพาหุสัจจะ ๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้พาหุสัจจะเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน   
ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research)  โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ชั้นปฐมภูมิ (Primary Source)   คือข้อมูลจากพระไตรปิฎกเป็นส าคัญ และข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติย
ภูมิ  (Secondary Source)  โดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์อรรถกถา  ฎีกา  งานวิจัย  และต าราอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ ผลจากงานวิจัยสรุปได้ว่า 

พาหุสัจจะ คือ ความเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก ทรงความรู้กว้างขวาง ใส่ใจสดับ
ตรับฟัง ซึ่งความเป็นพหูสูตนั้นมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ ๕ ได้แก่ ๑) พหุสสุตา ฟังมาก คือได้เล่าเรียน
สดับฟังไว้มาก ๒) ธตา จ าได้ คือ จ าหลักหรือสาระได้ ทรงจ าความไว้แม่นย า ๓) วจสา ปริจิตา คล่อง
ปาก คือ ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนคล่องแคล่ว จัดเจน ๔) มนสานุเปกขิตา เพ่งขึ้นใจ คือใส่ใจนึก
คิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความเด่นชัด  และ ๕) ทิฏฐิยาสุปฏิวิทธา ขบได้ด้วย
ทฤษฎี หรือแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ ความเข้าใจลึกซึ้ง มองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในแง่
ความหมายและเหตุผล   

ความเป็นพหูสูตนั้น เกิดจากหลักธรรมสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก คือ ภายในได้แก่ 
โยนิโสมนสิการ  ศรัทธา  ปัญญา  ศีล  และปฏิเวธ ส่วนภายนอกได้แก่ ปรโตโฆสะ เป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้เกิดความเป็นพหูสูต และพาหุสัจจะนั้นมีอานิสงค์มากมาย แต่สามารถสรุปผลได้คือ ภิกษุพหูสูต
จะมีอานิสงส์ท าให้เกิดลาภ ท าให้ละอกุศล บรรลุ กุศลธรรม ท าให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย และ
คฤหัสถ์พหูสูตมีอานิสงส์ ท าให้บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ และ ท าให้เกิดประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลก
หน้า   

ในการศกึษาการประยุกต์ใช้พาหุสัจจะเพ่ือการด าเนินชีวิตในปัจจุบันนั้น ได้ใช้หลักอริยสัจ 
๔ เป็นกรอบความคิดในการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจาก ทุกข์ อันหมายถึงวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผล

                                                        
 1หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑติวิทยาลัย.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

2 อาจารย์ประจ าหลักสตูรสันติศึกษา บัณฑิตวิยาลัย.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
3 อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา พุทธศาสตร์.  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
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กระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ชาติ จากนั้นจึงค้นหา สมุทัย หรือสาเหตุแห่งปัญหาว่าเกิดมาจาก
แนวทางใด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง นิโรธ คือภาวะหมดทุกข์หรือหมดปัญหา ก็ได้น าเสนอ มรรค หรือวิธีแก้ไข
ปัญหา โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ ‘พาหุสัจจะ’  ที่ว่าหลักธรรมนี้จะเป็นส่วนส าคัญหนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งปัญหาหลัก ๆ เกิดจากคุณภาพการศึกษาและ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องท าให้ขาดวิจารณญาณ เพราะฉะนั้นจึงต้องน า
คุณสมบัติของพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อการปัญหา  การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนทั้งทางโลกและทางธรรม 

 

ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้, พหูสูต, การพัฒนา, คุณภาพชีวิต 
 

Abstract 
 

This research of three objectives, namely:- (1) to study Bāhusacca in 

Theravāda Buddhism, (2) to study the Dhamma principles relating to Bāhusacca, and 

(3) to study an application of Bāhusacca for living in contemporary society.This 

research is a documentary research, all information gathering form Tipitaka, 

secondary source form Atthakathā, Commentaries, and another references. 

The findings show that is qualities of learned person, widely knowledgeable 

pay attention to listen which well learnedhood, consisting of five elements that are (1) 

Bāhusacca: having heard or learned many ideas,   (2) Dhatā : having retained or 

remember them,   (3) Vacasā paricitā : having frequently practiced them verbally, 

having consolidated them by verse,    (4) Manasā nupekkhitā : having looked over 

them with the mind,  (5) Diṭṭiyā supaṭividdhā : having thoroughly penetrated them by 

view.  

Being Bāhusacca gets Dhamma principle inside and outside. In inside are 

(Yonisomanasikāra) proper attention, (Sadhā) a gift offered through faith, (Pannā) 

wisdom, (Sila) Morality and (Pativedha) penetration. At outside is (Paratoghosa) 

listening to other, hearing, listening to the suggestions. These are important things to 

be Bāhusata and Bāhusacca. Many virtues of the monks’ Bāhusacca are happened to 

good gain, can abandon bad action, attain the fruit of kusala Dhamma, attain the path 

and fruit of Nibbāna easily. And for the virtues of lay peoples’ Bāhusacca are to get 

praised by scholars and get benefit in present world, next world and attain to the 

Nibbāna as well. 

In the application of Bāhusacca for living in contemporary society, the 

researcher used the Four Noble Truths for analysis. First ‘dukkha’ the truth suffering 

meaning is problem crisis have an effect on quality of life of humanity. Then search 

‘dukkha sumudaya’ the cause of suffering that happen in order for getting ‘dukkha 

nirodha’ the key to ending suffering is to remove all desires, using ‘Bāhusacca’ as a 

path. Bāhusacca, this Dhamma principle is an important thing for sorting out the 

problems of human quality of life in contemporary society. The main problems are 

from uneducated knowledge and lack of critical thinking. Therefore, an application 

property of five elements of Bāhusacca for seeing through the solution with changing 

society are both in the worldly level and the religious level. 

 

Keyword: Application, Bāhusacca, Living Contemporary Society 
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1. บทน า 
สังคมปจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ

ทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่ในทางกลับกันจิตใจของมนุษย์นั้นมีความเสื่อมอย่างมาก 
ค่านิยมและความประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ เช่น 
นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่าจะร่ ารวยมาได้โดยวิธีใด ดังนั้น
มนุษย์เกิดการแข่งขัน แก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ ไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเอารัดเอา
เปรียบ นอกจากเอารัดเอาเปรียบกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนรุกรานถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
ความเจริญทางด้านวัตถุเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาหลายประการ เช่น ปญหาทางเศรษฐกิจ ป
ญหาทางสังคม หรือแมกระทั่ง ปญหาทางการเมือง ฯลฯ      

พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนในการด าเนินชีวิตที่น าพาให้มนุษยชาติพบทางออกจาก
วิกฤติปัญหาในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากข้ึนและหาทางออกได้ยากยิ่ง การเรียน การศึกษา หรือการ
เรียนมาก รู้มากตามหลักพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักความคุมชีวิตให้ประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติ ละ
เว้นในสิ่งที่ควรเว้น และไม่ให้มุ่งหมายอยู่แต่ความรู้ เพียงอย่างเดียว แต่ให้มุ่งมั่นสร้างความ
เจริญก้าวหน้าแก่ชีวิต และพัฒนาจิตใจไปพร้อมกัน และหลักธรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อการแก้ปัญหา
ดังกล่าวก็คือ พหูสูต 

พหูสูตเป็นมงคลข้อที่  ๗  ในมงคล ๓๘ ประการที่ เป็น อุดมมงคลในค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ค าว่าพหูสูต หรือ พาหุสัจจะ เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความมีสิริมงคลแก่ชีวิตของ
ชาวโลกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ที่จะเป็นพหูสูตได้นั้นต้องเป็นผู้เรียนรู้มาก ท า ให้ทรงจ าได้มาก จึง
มักได้ชื่อว่าเป็นผู้คงแก่เรียนเพราะเรียนและรู้มากจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง  ๆ ที่ตนศึกษาซึ่ง
ช่วยให้ท า พูดและคิดในศาสตร์นั้น ๆ ได้ถูกต้อง คนที่เป็นพหูสูตนั้นจึงเป็นคนทันสมัย มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้เป็นคนปกครองตนและผู้อ่ืน
ได้และสามารถด ารงอยู่ในโลกได้ด้วยดีมีคุณค่า ดังนั้น  การเรียนรู้ จึงมีความส าคัญมาก เพราะจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขความเจริญต่อตนเอง ครอบครัวสังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งจะได้ผลในภพนี้ และส าหรับภพต่อ ๆ ไป ดังนั้นคนเราจึงแสวงหาความรู้กันทุกยุคทุก
สมัย ถึงแม้จะต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์ ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ ไม่ว่าจะเป็นคนฐานะใดก็ตาม ยิ่งถ้า
สามารถฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนสนใจ ก็สามารถน าความรู้นั้นมาท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมได้4  

เป้าหมายการศึกษา ๓ ระดับ คือประโยชน์ปัจจุบัน  ประโยชน์อนาคต  และประโยชน์
อย่างยิ่ง  เป็นการเน้นการศึกษา ๓ ประการคือศีล สมาธิ ปัญญา  กระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
พหูสูตเป็นการเรียนการสอนซึ่งมี ๓ ขั้นตอนคือการสร้างศรัทธา  การฝึกทักษะภาษาตามหลักพหูสูต  
การมองตน  และการประเมินของกัลยาณมิตรการศึกษาทางธรรม ได้แก่ การได้ยินได้ฟังพระพุทธ
วจนะค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ ๓ ขั้น คือการศึกษาขั้นปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธ 

                                                        
4 รจิตแก้ว วงศ์พิวัฒน์, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเป็นพหูสูตของพระอานนท์,  สารนิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การประยุกต์ใช้พาหุสัจจะเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน” เพราะการเป็นพหูสูตหรือการได้ศึกษาทรงจ าพระธรรมวินัยตลอดทั้งวิทยาการ
อ่ืน ๆ มีความส าคัญมากอันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  และเพราะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมอันเป็นการด ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยาวนานสืบ
ต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

๑. เพ่ือศึกษาพาหุสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับพาหุสัจจะ 
๓. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้พาหุสัจจะเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research)  โดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source)   โดยรวบรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก  

๒. รวบรวมข้อมลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ  (Secondary Source)  โดยรวบรวมข้อมูลจาก
คัมภีร์อรรถกถา  ฎีกา  งานวิจัย  และต าราอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ 

๓. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหางานวิจัยที่ต้องการทราบ 
๔. สรุป น าเสนอผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

4.  ผลการศึกษา 
๑. พาหุสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีความหมายเป็นไปใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) 

ความหมายตามรูปศัพท์ คือ พาหุสัจจะ มาจากมูลศัพท์เดิมว่า พหุ + สุต กล่าวคือ พหุ แปลว่า มาก, 
หลาย5 และ สุต (สุ + ต) แปลว่า ฟังแล้ว เรียนแล้ว เมื่อแผลงเป็นไทยว่า พหุสุต หมายถึง คนผู้ได้ยิน
ได้ฟังมาก ศัพท์ว่า พหุสุตะ นี้ เมื่อลงปัจจัยใน ภาวตัทธิต ตามไวยากรณ์บาลีแล้ว รูปศัพท์จะแปลงเป็น 
พาหุสัจจะ แปลว่า ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก สุต แปลว่า ได้ยินหรือได้ฟัง หมายถึง การเรียนโดยตรง 
ดังนั้น พาหุสัจจะ จึงมีความหมายเหมือนกับพหูสูต6   พาหุสัจจะ มาจาก พาหุสจฺจ (นาม) แปลว่า 
การเรียนมาก  และหมายถึง การเรียนปิฎก ๓ ได้แก่ พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  และพระ
อภิธรรมปิฎก7  ซึ่งเป็นคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

                                                        
5 สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗๓. 
6 พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุคส,์ ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๒-๑๕๓. 
7 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๑/๑๑๖. 
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๒) ความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ว่า ความเป็นผู้มีสุตะมาก ชื่อว่า
พาหุสัจจะ  โดยเนื้อความก็คือความเป็นผู้ฉลาดในกิจนั้น ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะเรียนหรือฟังพระพุทธ
วจนะหรือศิลปะภายนอก8  

พหูสูตมีองค์ประกอบ ๕ ประการ ได้แก่ เป็นผู้ได้ฟังมาก คือ ศึกษาเล่าเรียนได้สดับ
ตรับฟังไว้มาก ทรงจ าไว้ได้ คือ สามารถจดจ าหลักการ หรือสาระได้ ทรงจ าได้แม่นย า คล่องปาก คือ 
ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่อง ขึ้นใจ คือ ใส่ใจพิจารณานึกคิดจนแจ่มแจ้งในใจ และแทง
ตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ ขบได้ด้วยทฤษฎี มีความเข้าใจลึกซึ้งประจักษ์ด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมาย
และเหตุผล  และสามารถแบ่งพหูสูตได้ ๒ ประเภท คือ พาหุสัจจะของบรรพชิต และคฤหัสถ์   ซึ่ง
พหูสูตของภิกษุมีอานิสงส์ ได้แก่ ท าให้เกิดลาภ ท าให้ละอกุศล บรรลุกุศลธรรม ท าให้บรรลุมรรคผล
นิพพานโดยง่าย  ส่วนพหูสูตของคฤหัสถ์มีอานิสงส์ คือ ท าให้บัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญ และ ท าให้เกิด
ประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า    

๒. พาหุสัจจะนั้นเกิดจากหลักธรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญภายใน ๕ ประการ และปัจจัย
ภายนอกอีก ๑ ประการได้แก่   

ปัจจัยภายใน 
๑) โยนิโสมนสิการ   (การใช้ความคิดที่ถูกวิธี ) คือ การท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่ง

ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคาะห์ดูด้วย
ปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเองเข้าจับหรือเคลือบ
คลุม ท าให้เกิดความดีงามและแก้ปัญหาได้ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาท ไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมที่เป็นกุศล อุกศล ธรรมที่มีโทษ  ไม่มีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ไม่ควรเสพ ธรรมที่ทราม
ประณีต ธรรมที่เทียบ ด้วยของด า ของขาว มีอยู่ การท าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น”9    

๒) ศรัทธา   ศรัทธาเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นพ้ืนฐานท าให้คนเป็น
พหูสูตสมบูรณ์ด้วยปัญญา และคุณธรรม ดังที่ปรากฏในมังคลัตถทีปนี มีการอธิบายความเป็นพหูสูตไว้
ว่า อนึ่ง พาหุสัจจะ ชื่อว่าเป็นมงคล แม้เพราะเป็นเหตุแห่งการท าให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจโดยล าดับ สมดัง
ค าที่พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พราหมณ์ชื่อภารทวาชะ ตรัสไว้ว่า “กุลบุตรผู้เกิด
ศรัทธาแล้ว ย่อมเข้าไปหา (บัณฑิต), ครั้นเข้าไปหาแล้ว ย่อมนั่งใกล้, เมื่อนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสต, เงี่ยโสต
แล้ว ย่อมสดับธรรม, ครั้นสดับธรรมแล้ว ย่อมทรงธรรมไว้, ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้
แล้ว, เมื่อเขาพิจารณาเนื้อความอยู่, ธรรมทั้งหลายย่อมทนซึ่งความเพ่งพินิจ, เมื่อความทนซึ่งความเพ่ง
พินิจแห่งธรรม มีอยู่, ความพอใจย่อมเกิด, เขาเกิดความพอใจแล้วย่อมอุตสาหะ, ครั้นอุตสาหะแล้ว 

                                                        
8 องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๑/๑๑๖/๑๔๓.  
9 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๐,

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลธิัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๕๗. 
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ย่อมไตร่ตรอง, ครั้นไตร่ตรองแล้ว ย่อมตั้งความเพียร, เขาเป็นผู้มีตนตั้งความเพียรแล้ว ย่อมท าปรมัตถ
สัจให้แจ้งด้วยกาย และย่อมเห็น (แจ้ง) แทงตลอดปรมัตถสัจนั้นด้วยปัญญา”10 

๓) ปัญญา   ผู้เป็นพหูสูตนั้น ต้องมีความรอบรู้ซึ่งเรียกว่า ปัญญา หรือ ปรัชญา ซึ่งแปลว่า 
ความรอบรู้ความรู้ทั่วไป ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด    ปัญญาทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าว เป็น
ธรรมสัมพันธ์เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างรอบด้าน เรียกว่า ธรรม
สมังคี เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาอย่างสมบูรณ์ โดยจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้  ที่เรียกว่า 
พหูสูต ได้ดังต่อไปนี้  ๑) ฟังหมด  (พหุสฺสุตา) คือ ชอบฟัง ชอบอ่านหาความรู้ และค้นคว้าเป็นต้น   
๒) จดจ าได้มาก (ธตา) คือ ตั้งใจและรู้จักวิธีจ า  โดยตั้งใจอ่านหรือฟังในสิ่งนั้น ๆ และจับใจความให้ได้  
๓)  ปากว่องไว  (วจสา  ปริจิตา) คือ ตั้งใจท่องให้รู้โดยอัตโนมัติ ไม่ลืม ในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ  ๔) 
เข้าใจชัดเจน  (มนสานุเปกฺขิตา) คือ ตั้งใจพิจารณา  ตรึกตรองในสิ่งนั้น ๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง   ๕)  
เห็นแจ้งแทงตลอด  (ทิฏฺฐิยา  สุปฏิวิทฺธา)  คือความเข้าใจในปัญหาและรู้อย่างแจ่มแจ้งในปัญหาอย่าง
ถ่องแท้ด้วยปัญญา 

๔) ศีล   ศีลเป็นหลักปฏิบัติส าหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือความเป็นพหูสูต ดังที่ปรากฏ
ในเรื่องพระปธานิยเถระ ว่า ดังได้สดับมา งูมีพิษร้ายขบพระเถระผู้ก าลังฟังอริยวงศ์ในเรือนเป็นที่ท า
ความเพียรชื่อกัณณิการ์ ในขัณฑเวลวิหาร พระเถระทราบแล้ว มีจิตเลื่อมใสนั่งฟังธรรมเฉยทีเดียว 
ก าลังพิษได้กล้าแข็ง พระเถระ พิจารณาศีล ตั้งต้นแต่โรงเป็นที่อุปสมบท ให้ปีติเกิดขึ้นว่า “เราเป็นผู้มี
สีลบริสุทธิ์” พิษกลับเข้าไปสู่แผ่นดินพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจิต พระเถระได้ความแน่วแน่แห่งจิตในที่
นั้นนั่งเอง เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัต11 การเป็นผู้มีศีลนั้น เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการให้เกิด
การบรรลุธรรม ซึ่งถือว่าส าเร็จการเป็นพหูสูตอย่างสูงสุด  

๕) ปฏิเวธ   ปฏิเวธพาหุสัจจะ หมายถึง เป็นพหูสูตด้วยปฏิเวธพาหุสัจจะ คือความเป็น
พหูสูตด้วยการรู้แจ้งธรรม12  ปฏิเวธ หมายถึง การเข้าใจตลอด  แทงตลอด  ตรัสรู้ รู้ทะลุปรุโปร่ง  
ลุล่วงผลปฏิบัติ13  เมื่อบรรลุธรรมเข้าใจตลอดถึงความเป็นจริงแล้ว ย่อมชื่อว่าเป็นพหูสูตได้โดยปริยาย 
 

ปัจจัยภายนอก 
 ปรโตโฆสะ  (เสียงจากผู้อ่ืน) การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังค าแนะน า
สั่งสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค าบอกเล่าซักจูงของผู้อ่ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรม
จากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร14   อีกนัยหนึ่ง พาหุสัจจะ เกิดจากการศึกษา และการศึกษาที่ดีเกิดจากวิธี

                                                        
10 ดูรายละเอียดใน มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑ ฉบับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕๐. 
11 มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑ ฉบับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔), หน้า ๓๒๒. 
12 ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๕/๑๙๕. 
13 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ พิมพ์ครั้งท่ี ๒๑, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลธิัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๗. 
14 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลธิัมม์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๗. 
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การศึกษา ๔ แบบ คือศึกษาด้วยการฟัง ด้วยการคิด ด้วยการสอบถาม และด้วยการจดจ าบันทึก15  
ซึ่งเป็นการรับข้อมูลจากภายนอกที่เป็นปรโตโฆสะ แล้วจึงน ามาพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการซึ่งเป็น
หลักภายในนั่นเอง 
 ๓. พาหุสัจจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้  โดยการ
ส ารวจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นด้าน ๆ แยกออกได้ ๓ ด้านใหญ่ ๆ คือ ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการเมือง  จากนั้นจึงน าเอาหลักการของพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
 ๑) ด้านสังคม 
 ในสังคมปัจจุบันนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมตะวันตกที่แผ่อิทธิพลเป็นโลกาภิวัตน์  
จนมีสถานะเป็นตัวแทนอารยธรรมของมนุษยชาติ และในอารยธรรมตะวันตกนั้นก็แน่นอนว่าตัวชูที่
เชิดอารยธรรมก็คือ อารยธรรมอเมริกันนั้นเอง  
 อารยธรรมตะวันตกได้แผ่ครอบคลุมชีวิตทุกด้านของสังคม และก็แน่นอนว่าได้ก่อให้เกิด
วิกฤตปัญหาทุกด้านเช่นกัน อย่างไรก็ตาม วิกฤตปัญหาทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมนั้นเป็นเรื่อง
ที่ปรากฏให้เห็นบนผิวหน้าเท่านั้น วิกฤตร้ายแรงยิ่งกว่าอยู่เบื้องหลังหรือลึกลงไปคือ วิกฤตคุณภาพ
ของคน เพราะว่าคนเป็นปัจจัยตัวกระท า ของปัญหาทั้งหมด เมื่อคนมีปัญหาก็แสดงว่าการศึกษาก็มี
ปัญหาด้วย เพราะการศึกษามีหน้าที่ที่จะสร้างคนหรือพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ดังนั้น จึงกล่าว
ได้ว่าปัญหาสังคมของประเทศและของโลกนั้นล้วนสืบเนื่องมาจากปั ญหาการศึกษาทั้งสิ้น16  
เพราะฉะนั้น หากจะใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างปกติสุขได้ คนในสังคมต้องมีการศึกษาและมี
คุณธรรมควบคู่กันไป โดยอาศัยหลักของพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการ ดังนี้ คือ ๑) พหุสสุตา ฟังให้มาก 
หมั่นฟังข้อมูลข่าวสารหลาย ๆ ด้านเพ่ือความชัดเจนของข้อมูลอันจะเป็นอุปการะในการด าเนินชีวิต  
๒) ธตา ทรงจ าไว้  หมั่นจดจ ารายระเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้ามา 
๓) วจสา ปริจิตา  ท่องบ่นด้วนวาจา เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจดจ าซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม เพ่ือให้มั่นคงต่อหลักการไม่ไขว้เขวไปตามกระแสสังคม  ๔) มนสานุเปกขิตา เพ่งด้วยใจ คือ
การใส่ใจปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นพร้อมกับศึกษาวิธีรับมือแก้ไขโดยการใส่ใจอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้รู้เท่า
ทันสังคมที่ก าลังด าเนินไป  ๕) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ คือการใช้ปัญญา
พิจารณาหาเหตุผลอยู่บ่อย ๆ ไม่หลงติดไปตามกระแสนิยมหรือคตินิยมต่าง ๆ ที่สังคมก าลังประสบอยู่  
 ๒) ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันนี้ เนื่องจากโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อมีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นที่หนึ่งก็จะเป็นที่รับรู้และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก สภาพโลกาภิวัตน์นี้มีหลากหลาย
อย่าง เช่นระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจ  การสู้รบและการก่อการร้าย  การท าลายธรรมชาติ
แวดล้อมและอ่ืนๆ อันมากมาย แต่ในบรรดาโลกาภิวัตน์ต่าง ๆ นั้น มีสภาพโลกาภิวัตน์บางอย่างที่มี
อิทธิพลแรงถึงกับครอบง าโลกาภิวัตน์อย่างอ่ืนไปทั่วโลก ซึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี17 
                                                        

15 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗๐. 
16 ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมกิ จ ากัด), ๒๕๓๙, หน้า ๑๒๖. 
17 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๙), หน้า ๒๐. 
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 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนี้เอง ส่งผลให้สภาพชีวิตของคนในเมืองมีลักษณะที่สับสน
วุ่นวายและแออัด ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม ค่านิยม สุขภาพกายและสุขภาจิต 
และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  นอกจากนั้นผลจากความพยายามและการพัฒนาของรัฐ
ยังมิได้กระจายไปอย่างทั่วถึง ประชาชนของประเทศอีกจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งเสื่อม
โทรม (ท่ีปัจจุบันเรียกว่า ชุมชนแออัด) และในพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกลยังมีความเป็นอยู่ที่ล้าหลัง และมี
ฐานะที่ยากจน ทั้งนี้ เพราะการขาดคุณภาพทั้ งในด้านสุขภาพทางกาย พ้ืนฐานสติปัญญาและ
ความสามารถทางการประกอบอาชีพ18  เพราะฉะนั้นการด าเนินชีวิตในสังคมเศรษฐกิจที่ย่ าแย่อย่างใน
ยุคปัจจุบันได้  จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาหลักการของพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการมาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียบพร้อมต่อการรับมือปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้  ตัวอย่างเช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ของประเทศไทย   
พระอัจฉริยภาพในความเป็นพหูสูตของพระองค์ท าให้ทรงรู้ ว่า แม้สังคมที่พัฒนาแล้วเข้าสู่สังคม
ข่าวสารข้อมูล แต่สังคมไทยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ สังคมไทยยังเป็นสังคมคละผสมระหว่างสังคมเกษตร 
อุตสาหกรรมและข่าวสารข้อมูล เมื่อสังคมไทยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
พัฒนาสังคม จะใช้วิธีแบบตะวันตกทั้งหมดเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น พระองค์จึงทรงริเริ่ม สอง
แนวคิดที่เรียกว่า ทฤษฎีใหม่ (The New Theory) และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency 
Economy) เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้กับประเทศอ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกัน19 
 ๓) ด้านการเมือง 
 ปัจจุบันนี้ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง การปกครองที่ประชาชน
เป็นใหญ่หรือการที่ประชาชนทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการปกครองได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย ประเทศต้นแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้คือ ประเทศฝรั่งเศส โดย
ก าหนดหลักการพื้นฐานของการปกครองนี้ไว้ ๓ ประการด้วยกัน คือ 

 ๑) เสรีภาพ    (Liberty) 
 ๒) เสมอภาค  (Equality) 
 ๓) ภาราดรภาพ  (Fraternity)20 

 เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เริ่มแนวคิดการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี ซึ่งเน้นความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า ระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็ตกอยู่ใต้
อิทธิพลครอบง าของลัทธิทุนนิยมในระบบแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ จนกระทั่งประชาธิปไตยใน

                                                        
18 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙, หน้า ๒-๘ (คัดและตัด

ตอนมาโดย ประสาร มาลากุล  ณ  อยุทธยา “การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”, วารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๑๒ 
ฉบับท่ี ๑ ก.ค. – ก.ย. ๒๕๒๖, หน้า ๓). 

19 ดร. กิจจา  บานช่ืน, มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท  
วีพรีนท์ จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๒๐๖. 

 
20 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน
, ๒๕๔๒), หน้า ๓๐-๓๑. 
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ปัจจุบัน ใช้ค าว่า “ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี” (Free Market Democracy)  และส่งผลให้หลักคิด 
๓ ประการ มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม21 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของประชาธิปไตยให้หลักคิดพ้ืนฐานทั้งสามคือ 
เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพให้มีความสมดุล ประสานกลมกลืนกันเป็นองค์รวมได้ จ าเป็น
จะต้องมีการพัฒนาทั้งประชาชนและนักการเมืองให้มีความรู้ครบถ้วน คือรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้างและไกล 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นไปขบคิด วิเคราะห์ด้วยสติปัญญาอย่างจริงจัง หรือที่เรียกว่า
การใช้ความเป็นพหูสูตนั่ น เอง    ความเป็นพหูสูต  (พาหุสั จจะ) จะช่วยท าให้ รู้ ว่า ในทาง
พระพุทธศาสนา หลักการใหญ่ที่จะท าให้การปกครองไม่ว่าจะอยู่ในระบบใด เช่น ระบบเผด็จการ  
ระบบคณาธิปไตย   ระบบประชาธิปไตย ด าเนินไปด้วยดีเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้ว จะต้อง
ถือเอาธรรมาธิปไตย เป็นหลักใหญ่   เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องมีการพัฒนาคนด้วย
การศึกษา ให้มีปัญญาเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอเพ่ือให้ถึงจุดบรรจบที่ว่า ประชาชนที่ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่นั้น 
จะได้ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ แต่คนไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษา แต่ไม่ใช่
เป็นการศึกษาที่รู้รอบหรือไม่เป็นพหูสูต ก็จะไม่ถือเอาธรรมหรือธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่ คือไม่ถือ
หลักการ ไม่เอาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้เป็นมาตรฐาน หรือเป็นที่ยึดถือ 
ก็จะเอนเอียงหรือเขวออกไป กลายเป็นยึดถือเอาตัวตนเป็นใหญ่ เอาผลประโยชน์เป็นใหญ่ หรือเอา
คะแนนนิยมเป็นใหญ่ 
 ๔) ด้านศีล สมาธิ ปัญญา 
 ก. ศีล  ศีลนั้น จะช่วยให้บุคคลมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องตามธรรม โดยการ
กระท าบ่อยๆ สั่งสมบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย ซึ่งเป็นเหตุให้เป็นคนดีมีคุณภาพท่ีสังคมต้องการได้ 
 ข. สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจ เพราะจิตใจมีเจตน์จ านงที่เป็นตัว
ชี้น าก าหนดพฤติกรรม และสภาพจิตใจมีความสุขก็ท าให้พฤติกรรมมีความมั่นคงปัญญาจะท างาน
ได้ผลและพัฒนาได้ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะ โดยเฉพาะในการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ถ้าหากบุคคลมีการฝึกจิตให้มั่นคงตามหลักการของพหูสูตแล้ว ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นๆ มีจิตใจที่แน่วแน่ 
ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน จะท าให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพจิตดีและฝักใฝ่แต่ในทางที่ถูกต้องดีงาม เป็นการ
ยกระดับจิตของบุคคล 
 ค. ปัญญา  การพัฒนาปัญญาตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนานี้ เป็นปัญญาที่แตกต่าง
กับปัญญาซึ่งศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนให้คนมีความรู้เชียวชาญในวิชาการ
บางอย่างโดยบางทีเป็นเรื่องเฉพาะทิศเฉพาะทาง มีความชัดเจนเพราะเรื่องเฉพาะด้าน สามารถ
กระท าการในเรื่องนั้น ๆ โดยที่ปัญญานั้นไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางจิตใจเลย เมื่อมีปัญหาทางจิตใจ
ขึ้นมา ความรู้ความเฉลียวฉลาดในวิชาการต่าง ๆ  เหล่านั้น ซึ่งเป็นเฉพาะด้าน ส าหรับประกอบการ
หรือท าอาชีพเป็นต้น ก็ไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาทางจิตใจ ปัญญาก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่โดดเดี่ยวไป
จากจิตใจ ปัจจุบันนี้ จึงเกิดปรากฏการณ์ภาวะแปลกแยกระหว่างจิตใจกับปัญหาในสังคม โดยเฉพาะ

                                                        
21 ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), มองสันติภาพโลก, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นครปฐม: 

วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๔๒), หน้า ๓๑. 
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สังคมประเทศที่พัฒนาแล้ว และน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่นการฆ่าตัวตาย การพ่ึงพาไสยศาสตร์ การ
หลงใหลคลั่งไคล้ลัทธิต่าง ๆ  
 ถ้าเป็นปัญญาในความหมายที่ตามหลักพหูสูตที่มองทุกอย่างเป็นองค์รวม ปัญญากับจิตใจ
จะต้องเชื่องโยงเอ้ือผลต่อกันตลอดเวลา เมื่อปัญญาเจริญชั้น การที่คนจะมีจิตใจที่เป็นอิสระและมี
ความสุขก็เกิดขึ้น เพราะคนที่มีปัญญามากขึ้นนั้นจะสามารถเข้าใจชีวิตได้ดี และปฏิบัติต่อชีวิตของตน
ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ชีวิตก็จะมีความสุข ไม่มีปัญหาหรือแก้ทุกข์ได้ พร้อมกันนี้ก็จะรู้จักปฏิบัติ ต่อสิ่ง
ทั้งหลายที่แวดล้อมในโลกได้ เช่นเพ่ือนมนุษย์ สังคม และธรรมชาติได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นตามไปด้วย
นอกจากหลักธรรมพหูสูตแล้ว ยังมีหลักธรรมอีกหลายหมวดที่เน้นข้อปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปัญญาให้เจริญ
งอกงาม ตัวอย่างเช่น หลักวุฒิธรรม22 ท าให้ชีวิตด าเนินไปได้ด้วยดี เปรียบเสมือนมีแสงส่องทาง 
น าพาให้ตนเอง สังคม และประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง 
 

5.  บทสรุป 
 

พาหุสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ พาหุสัจจะ คือ 
ความที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก ทรงความรู้กว้างขวาง ใส่ใจสดับตรับฟัง ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มี
องค์ประกอบส าคัญอยู่ ๕ ได้แก่ เป็นผู้ได้ฟังมากคือ ศึกษาเล่าเรียนได้สดับตรับฟังไว้มากทรงจ าไว้ได้ 
คือ สามารถจดจ าหลักการ หรือสาระได้ทรงจ าได้แม่นย า คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจน
แคล่วคล่อง ขึ้นใจ คือ ใส่ใจพิจารณานึกคิดจนแจ่มแจ้งในใจ และ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ ขบได้ด้วย
ทฤษฎี มีความเข้าใจลึกซึ้งประจักษ์ด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล  พหูสูต มี ๒ อย่าง คือ 
พหูสูตของบรรพชิต และคฤหัสถ์ พหูสูตของภิกษุนั้น แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ ภิกษุผู้ศึกษาพอพ้น
นิสัย ผู้ให้บริษัทอุปัฏฐาก ผู้สั่งสอนภิกษุณี คฤหัสถ์ พหูสูต คือ ผู้มีสุตะน้อยไม่ตั้งมั่นในศีล ผู้มีสุตะน้อย
ตั้งมั่นในศีล ผู้มีสุตะมาก ไม่ตั้งมั่นในศีล และผู้มีสุตะมาก ตั้งมั่นในศีล บัณฑิตย่อมสรรเสริญในศีลและ
ความเป็นพหูสูต 

ความเป็นพหูสูตนั้นย่อมมีอานิสงค์มากมาย แต่สามารถสรุปผลได้คือ ภิกษุพหูสูตจะมี
อานิสงส์ท าให้เกิดลาภ ท าให้ละอกุศล บรรลุ  กุศลธรรม ท าให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย และ
คฤหัสถ์พหูสูตมีอานิสงส์ ท าให้บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ และ ท าให้เกิดประโยชน์ทั้งโลกนี้และ                  
โลกหน้า 

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับพาหุสัจจะนั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้  มีหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑๘ หลักธรรม มีหลักธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความเป็น
พหูสูตอีก ๖ หลักธรรม  และยังมีหลักอกุศลธรรมที่เป็นข้าศึกขัดขวางต่อการเป็นพหูสูตอีก ๓ 
หลักธรรม ที่เรียกว่า จริต ๓ รวมเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับพหูสูตทั้งสิ้น ๒๗ หลักธรรม ซึ่ง
หลักธรรม ๒๔ ประการข้างต้นส่งผลให้บุคคลเป็นพหูสูต มีความรู้ควบคูกับคุณธรรมอย่างแท้จริง 
สามารถน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิตให้ประสบความสุขได้ทั้งในทางโลกและทางธรรม 

                                                        
22 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๖๖. 
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ในการศึกษาการประยุกต์ใช้พาหุสัจจะเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ใช้
หลักอริยสัจ ๔ เป็นกรอบความคิดในการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจาก ทุกข์ อันหมายถึงวิกฤตปัญหาต่าง 
ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ชาติ จากนั้นจึงค้นหา สมุทัย หรือสาเหตุแห่งปัญหาว่าเกิด
มาจากแนวทาง การพัฒนาที่เรียกว่า ‘ทุนนิยมเสรี’  ซึ่งเน้นความเจริญทางวัตถุมากกว่าจิตใจ และ
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง นิโรธ คือภาวะหมดทุกข์หรือหมดปัญหา ก็ได้น าเสนอ มรรค หรือวิธีแก้ไขปัญหา โดย
ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ ‘พาหุสัจจะ’  ที่ว่าหลักธรรมนี้จะเป็นส่วนส าคัญหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์เพ่ือให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีงามทั้งทางโลก คือ เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง และทางธรรม คือ ศีล  สมาธิ  ปัญญา 

๑. ด้านสังคม  สรุปได้ว่า ปัญหาสังคมที่โลกก าลังเผชิญอยู่ มีต้นตอนมาจากการศึกษา ที่
มุ่งเน้นไปด้านวิชาความรู้อย่างเดียว โดยละเลยการพัฒนาด้านจิตใจ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการศึกษา
ที่ท าให้ผู้เรียนไหลไปตามวัตถุนิยมและกิเลสตัณหามากเกินไปจึงเกิดเป็นปัญหาทางสังคม เพราะฉะนั้น
จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาหลักพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการ คือ ๑) พหุสสุตา ฟังให้มาก หมั่นฟังข้อมูลข่าวสาร
หลาย ๆ ด้านเพ่ือความชัดเจนของข้อมูลอันจะเป็นอุปการะในการด าเนินชีวิต  ๒) ธตา ทรงจ าไว้  
หมั่นจดจ ารายระเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้ามา ๓) วจสา ปริจิตา  
ท่องบ่นด้วนวาจา เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจดจ าซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือให้
มั่นคงต่อหลักการไม่ไขว้เขวไปตามกระแสสังคม  ๔) มนสานุเปกขิตา เพ่งด้วยใจ คือการใส่ใจปัญหา
สังคมที่เกิดขึ้นพร้อมกับศึกษาวิธีรับมือแก้ไขโดยการใส่ใจอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้รู้เท่าทันสังคมที่ก าลัง
ด าเนินไป  ๕) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ คือการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลอยู่
บ่อย ๆ ไม่หลงติดไปตามกระแสนิยมหรือคตินิยมต่าง ๆ ที่สังคมก าลังประสบอยู่  เพ่ือให้มีความเจริญ
และความปลอดภัยในชีวิต  รวมทั้งน าเอาหลักการทางพระพุทธศาสนา โดยการน าเอาศีลธรรมมาใช้
ควบคู่กับระบบการศึกษาตามแนวของพาหุสัจจะไปด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และมีคุณธรรม 
กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สังคมก าลังเผชิญอยู่ได ้

๒. ด้านเศรษฐกิจ  สรุปได้ว่า การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้นั้นสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะหลักพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการ 
เช่นกัน  ซึ่ งสามารถใช้ เป็นฐานคิดส าหรับผู้มีความรู้ที่ เป็นพหูสูตบุคคลได้ เป็นอย่างดี  เช่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่  ๙ ของประเทศไทย ที่พระองค์ได้ศึกษาค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาจนกลายเป็นพหูสูตประยุกต์ใช้ค าสอนเป็นฐานริเริ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่นยืน 

๓. ด้านการเมือง  สรุปได้ว่า ปัญหาด้านเมืองนับเป็นวิกฤติที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อัน
เกิดขึ้นเกิดจากผู้น าที่ขาดความรู้ความสามารถ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก จนน าไปสู่ปัญหาด้าน
การเมือง เพราะผู้น าไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอ ซึ่งคุณสมบัติหลักๆ ก็ได้แก่ความรู้และคุณธรรม 
เพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้ต้องใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านการเมือง โดยให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมโดยอาศัย
หลัการของพาหุสัจจะทั้ง ๕ ส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้ควบคู่คุณธรรมไปด้วยจึงสามารถน าพา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญได้อย่างยั่นยืน 
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๔. ด้านศีล  สมาธิ  ปัญญา สรุปได้ว่า  หลักการของพาหุสัจจะสามารถพัฒนาคุณภาพของ
คนในด้านศีล สมาธิ และปัญหาได้ ซึ่งในด้านศีลนั้น จะช่วยให้บุคคลมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
ถูกต้องตามธรรม โดยการกระท าบ่อยๆ สั่งสมบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย ซึ่งเป็นเหตุให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
ที่สังคมต้องการได้ ส่วนในด้านสมาธินั้น เป็นเรื่องของจิตใจ ถ้าหากบุคคลมีการฝึกจิตให้มั่นคงตาม
หลักการของพหูสูตแล้ว ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นๆ มีจิตใจที่แน่วแน่ ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน จะท าให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพจิตดีและฝักใฝ่แต่ในทางที่ถูกต้องดีงาม เป็นการยกระดับจิตของบุคคล ส่วนในด้าน
ปัญญานั้น พหูสูตช่วยพัฒนาในด้านข้อมูลความรู้และการใช้ปัญญาให้มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ ได้ครบถ้วนหรือเป็นองค์รวม เมื่อคนมีคุณภาพก็ใช้คนเป็นศูนย์กลางในระบบพัฒนาชีวิตทั้งโลก
และทางธรรมให้เกิดความยั่นยืนได้ 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 

๑)  รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอชน ควรจะส่งเสริมให้ประชาชนใน
สังคมมีความรู้ควบคู่คุณธรรม ตามหลักการของพาหุสัจจะทั้ง ๕ ประการ  แล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน 

๒)  ควรจะมีความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการศึกษาและสถาบันสงฆ์ จัดอบรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ให้กับประชาชนทุกระดับเพ่ือให้เข้าใจอย่างชัดเจนลึกซึ้ง เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ 
ทางพระพุทธศาสนาทั้งในแง่ความหมายและการน าหลักธรรมแต่ละหมวดไปใช้อย่างถูกต้องและครบ
ชุดเพ่ือไม่ให้สังคมเสียประโยชน์ เช่น พรอมวิหาร  ส่วนใหญ่ใช้แค่ เมตตา  กรุณา  มุทิตา แต่ละเลย
อุเบกขา ท าให้เกิดผลเสียหายเพราะอาจจะช่วยเหลือลูกในทางที่ผิดต่อกฎหมาย หรือกติกาของสังคม
ได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

๑)  ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนทางเลือกวิถีเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
ด้านต่าง ๆ  ตั้งแก่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูและผู้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ  เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้คนในสังคมรู้ เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา 

๒)  ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียงทางเลือกวิถีพุทธด้วยกัน การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักไตรสิกขาว่ายังมีจุดอ่อนจุดแข็งหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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