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บทคัดย่อ 

 
 วิธีการเข้าถึงของคนไทย พบว่า ๑.การมอบตน ส่วนใหญ่เป็นการประกาศเข้าถึงตามสาย
ตระกูล ไม่ได้มีการฟังคือศึกษาพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเสียก่อน จึงเป็นการเข้าถึงไตรสรณ
คมน์ที่เศร้าหมอง คือไม่รู้ไม่เข้าใจพระรัตนตรัย ๒.การมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ชาวพุทธใน
สังคมไทยนอกจากจะยึดพระธรรมค าสอนเรื่องการพ่ึงพาตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนแล เป็นที่พ่ึงของตน แต่ก็ไม่ได้เข้าใจและถือหลักการพ่ึงพาตนเองไปปฏิบัติตาม
เพราะบางคนยังเชื่อกันว่าพระเครื่องสามารถป้องกันอันตราย จึงเป็นการเข้าถึงที่เศร้าหมองเพราะรู้
ผิด เข้าใจผิด คือเข้าใจพระรัตนตรัยหรือวัตถุท่ีเนื่องด้วยพระรัตนตรัยเช่น พระเครื่องเป็นอย่างเทพเจ้า
และของขลัง๓.การยอมเป็นศิษย์ คนไทยโดยมากจะมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้เพ่ือ
น าไปประกอบอาชีพ ลักษณะของครูที่ดีในพระพุทธศาสนาเถรวาทตรงกับลักษณะครูที่ดีตาม
ความเห็นของคนไทย ๔ .การกราบไหว้ ชาวพุทธในสังคมไทยนิยมกราบไหว้พระรัตนตรัยคือ
พระพุทธรูปในฐานะองค์ปฏิมาหรือตัวแทนพระพุทธเจ้า ถือว่าพระพุทธรูปเสมือนมีชีวิตจิตใจ  แต่ก็ยัง
มีการไหว้ผีบรรพบุรุษ ผีบ้านผีเมือง และผีประจ าธรรมชาติต่างๆ 
ค าส าคัญ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์ 
 
 

Abstract 

The approach of Thai people found that: 1. Most of the donations were 
made by the family line. Did not have to listen to, namely, study and consider the 
Dharma that the Buddha taught Therefore is a respectful sleep Therefore accessing 
the sadness of guides Is ignorant of understanding the Triple Gem Is not studying 
Buddhism to understand before it is respected. 2. The presence of the Triple Gem is 
in the foreground. Buddhists in Thai society, in addition to seizing the teachings of 
self-reliance, as the Lord Buddha said that Atta Tahitotonona was his own refuge. But 
did not understand and hold the principle of self-reliance to follow the example, 
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such as the merit of the Buddha, etc., because some people still believe that the 
amulet is sacred Can prevent danger. 3. Accepting disciples Many Thai people will be 
grateful to the teachers who give knowledge to take careers. The characteristics of 
good teachers in Theravada Buddhism correspond to the characteristics of good 
teachers according to the opinions of Thai people. 4. Worship Buddhists in Thai 
society popularly pay respect to the Rattana Buddha, as a statue of Buddha or a 
representative of the Buddha. Considering the Buddha image as a living soul But still 
have ancestral spirits Ghost House Ghost Town And various natural spirits. 
Keywords: Reaching The Triple Gem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.บทน า 
 การยึดที่พ่ึงที่ไม่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดภัย
คุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้าง อารามบ้าง รุกขเจดีย์บ้าง เป็นที่พ่ึง นับถือผีสางเป็นที่พ่ึงบ้าง 
ถือการบูชายัญโดยฆ่าสัตว์เป็นที่พ่ึงบ้าง ถือโชคลางบ้าง เป็นต้น เขาอาศัยที่พ่ึงนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจาก
ความทุกข์ทั้งหมดได้ เมื่อได้ศึกษาข้อความนี้แล้วผู้วิจัยเห็นว่า การที่จะยึดอะไรเป็นที่พ่ึงก็ตามถ้าไม่มี
การพ่ึงสติปัญญาของตนเองก่อนแล้ว ที่พ่ึงนั้นถือว่าไม่เป็นที่พ่ึงที่ให้ประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือดับความ
ทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความสุข ไม่เป็นที่พ่ึงอันปลอดภัย สมจริงดังข้อความในพระไตรปิฎกว่า  
 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เมืองมาตุลา แคว้นมคธ ณ ที่นั้น ทรงรับสั่งเรียก  
    ภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง  มีธรรมเป็น  
    เกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่เถิด ภิกษุมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่    
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    พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงอยู่เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑.  
    พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
    ๒. พิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและ โทมนัสใน 
    โลกได้ ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌา   และโทมนัส 
    ในโลกได้ ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัด 
    อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ภิกษุมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็น  
    เกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่ เป็นอย่างนี้แล1 
 การพ่ึงตนเองนั้นปรากฏมีในพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อบุคคล
มีตนเองเป็นที่พ่ึงแล้วก็ได้ชื่อว่ามีพระธรรมเป็นที่พ่ึง ได้ชื่อว่ามีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อ
ในค าสอนของพระองค์ ได้ชื่อว่ามีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์เพราะเป็นสาวกที่ปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้า การยึดที่พ่ึงทั้งสามประการนี้เรียกว่า ไตรสรณคมน์  การเข้าถึงไตรสรณคมน์เป็นการ
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ด้วยวิธีประกาศตน
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในขั้นแรกผู้ที่จะประกาศตนว่าถึงไตรสรณคมน์ก็จะต้องรู้จักที่พ่ึงนี้
ก่อน เมื่อมีความศรัทธาและความเลื่อมใสแล้วจึงประกาศตนเข้าถึงไตรสรณคมน์ แต่ในสมัยหลังเมื่อ
พระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจ าประเทศไทยแล้ว การนับถือก็เป็นการนับถือกันตามตระกูลหรือ
บรรพบุรุษของตนๆ คือเมื่อตระกูลหรือบรรพบุรุษนับถือพระพุทธศาสนาแล้วลูกหลานที่เกิดตามมา
ส่วนใหญ่ก็จะนับถือตาม ๆ กันไป2 โดยไม่ได้มีการเปล่งวาจานับถือเหมือนอย่างสมัยพุทธกาล ซึ่งผู้วิจัย
คาดว่าอาจจะมีผลที่ท าให้ไม่รู้จักการปฏิบัติตนตามค าสอนพระพุทธศาสนาดีพอ เรียกได้ว่ามีความ
ศรัทธาแบบงมงาย ไม่ถือว่าเป็นการถึงไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธไทย
ในเชิงลึกเพ่ือจะได้ทราบว่าชาวพุทธไทยรู้จัก มีทัศนคติ ควรปฏิบัติอย่างไร และประโยชน์ที่ได้รับต่อ
การเข้าถึงไตรสรณคมน์เป็นอย่างไรเพ่ือน าเสนอการเข้าถึงไตรสรณคมน์ในกรณีเฉพาะชาวพุทธใน
สังคมไทย   
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           ๑. เพ่ือศกึษาสภาพการเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
 ๒. เพ่ือศึกษาการเข้าถึงไตรสรณคมน์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
             การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก มีข้ันตอนดังนี้ 

                                                           

 
1
 ดูรายละเอยีดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๐/๕๙. 

2 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย,์ พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ๊นต ์จ ากัด (มหาชน), ๒๕๒๔), หน้า ๒๗. 
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 ๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ(Primary Source) ได้แก่จากคัมภีร์พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฏกฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัย ในเนื้อหา
เกี่ยวกับสภาพการเข้าถึงไตรสรณคมน์ของคนไทย และการเข้าถึงไตรสรณคมน์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์
ดังกล่าวและศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ(Secondary Source) คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
ปกรณ์วิเสส รวมถึงต าราและเอกสารการวิจัย เพ่ือเป็นการอธิบายขยายความเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใน
พระไตรปิฎกให้มีความละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ ๑.๗.๑ เพ่ือให้เห็นสภาพการเข้าถึงไตรสรณคมน์ การเข้าถึงไตร
สรณคมน์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และวิเคราะห์วิธีการเข้าถึงไตรสรณคมน์ ๔ วิธีของชาวพุทธใน
สังคมไทย 
 ๓ . น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาให้ทราบว่าการเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธใน
สังคมไทยสอดคล้อง หรือแตกต่างจากหลักการเข้าถึงไตรสรณคมน์ที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๔. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
๔.ผลการศึกษา 
 สภาพการเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
 คนไทยเรานั้น เมื่อพิจารณาตามวัตถุที่สร้างขึ้นทางศาสนาเช่นการสร้างวัด เจดีย์ คัมภีร์
บรรจุพระธรรม พระพุทธรูป พระเครื่องเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้ว ตามอาการที่แสดงออกแก่ทาง
ศาสนาคือการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ3แสดงว่า ได้รับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
เป็นสรณะที่พ่ึงทางจิตใจอย่างจริงจังมั่นคงเป็นส่วนใหญ่ และเหตุส าคัญที่น าให้คนไทยเรานับถือนั้นก็
คือความบริบูรณ์ด้วยเหตุผลในพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งต้องด้วยลักษณะอัธยาศัยจิตใจ
ของคนไทยที่ชอบเหตุผล อันเป็นลักษณะข้อส าคัญของความเป็นไทของคนไทย ค าที่กล่าวนี้มีหลักฐาน
ที่จะอ้างได้ คือ ตามประวัติศาสตร์คนไทยเราก็นับถือลัทธิเทพหรือวิญญาณต่างๆ  มาก่อน แต่เมื่อ
พระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาได้ประจักษ์ว่าบริบูรณ์ด้วยเหตุผล คือ มีสัจจะตามเหตุผลที่อาจตรองตามให้
รู้ให้เห็นจริง และปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญได้ จึงรับนับถือพระพุทธศาสนา นอกจาก
นับถือพระรัตนตรัยแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ยังนับถือสิ่งอ่ืนๆเป็นที่พ่ึงด้วย อย่างเช่นเรื่องของไสยศาสตร์
ไปพร้อมกันคือนับถือคือ วิญญาณ ผีสางเทวดา เครื่องรางของขลัง และโชคลาง4เพราะความกลัว เช่น 
กลัวผี กลัวต้นไม้ใหญ่ กลัวภัยพิบัติ กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย และกลัวอุบัติเหตุต่างๆ และเพราะความ
ต้องการ เช่น ต้องการโชคลาภ ต้องการชัยชนะในการแข่งขันความสุข และความปลอดภัย เป็นต้น 
ส่วนวัตถุประสงค์ในการที่จะเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นก็มีอยู่  ๒ ด้านด้วยกัน คือ ในด้านก่อ 

                                                           
3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , พุทธมามกะ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๘), หน้า ๙-๑๔. 

4 ฟื้น ดอกบัว , พระพุทธศาสนากับคนไทย , พิมพ์ครั้งที่  ๒ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๖๑), หน้า ๔๗-๔๙. 



849 

 

ได้แก่ การน ามาซึ่งโชคดี ความส าเร็จ ความสุข ความปลอดภัย และในด้านการท าลาย ได้แก่ การมุ่ง
ท าลายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น เคราะห์ร้าย ศัตร ูโรคภัย ไข้เจ็บ และภัยพิบัต ิเป็นต้น  
 
 การเข้าถึงไตรสรณคมน์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่
เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่พระปัญจวัคคีย์จบ เกิดผลว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็น
ธรรม คือบรรลุพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบัน แล้วท่านขอบวชต่อพระพุทธเจ้า5 ครั้งนั้นจึงเกิดสิ่งมี
ค่าขึ้นสามสิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ได้แก่พระพุทธ(พระพุทธเจ้า) พระธรรม(ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) 
พระสงฆ์(พระอัญญาโกณฑัญญะ) เรียกการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงว่า ไตรสรณคมน์ นอกจากนี้
ไตรสรณคมน์นี้ยังเป็นรูปแบบการบวชประเภทหนึ่งด้วย ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการบวชแบบนี้ใช้กับการ
บวชสามเณร การถึงไตรสรณคมน์นั้นส าคัญมากต่อชาวพุทธเพราะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความทุกข์ทางใจ ที่พ่ึงอ่ืนนอกเหนือจากพระรัตนตรัยแล้วอย่างมากก็ช่วยได้แค่
ลดความวิตกกังวลได้ชั่วคราวเท่านั้น อย่างการเชื่อการบันดาลความสุขจากเครื่องรางของขลังเป็นต้น 
องค์ประกอบของพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธเจ้า หมายถึง ผู้ที่ตรัสรู้กฎธรรมชาติและการดับความ
ทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองและสอนให้ผู้อ่ืนรู้แจ้งตาม สิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบและน ามาสั่งสอนเรียกว่า 
พระธรรม เรียกผู้ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าว่า พระสงฆ์6 พระพุทธเจ้าเองนั้นทรงมีคุณสมบัต
ติอเนกอนันต์ยากที่จะกล่าวให้จบสิ้นได้ สรุปลงได้ในพระคุณ กล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ
คุณ และพระกรุณาคุณ คุณของพระธรรมช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามไม่มีความเดือดร้อนในอบายภูมิ คุณของ
พระสงฆ์เป็นแบบอย่างของผู้ต้องการพ้นจากความทุกข์ การเข้าถึงไตรสรณคมน์แบบโลกิยะมีสี่วิธี 
ได้แก่ การมอบตน หมายถึง การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ พ่ึงตลอดชีวิต การมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปใน
เบื้องหน้า หมายถึง การน้อมน าความดีของพระรัตนตรัยมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม การยอม
เป็นศิษย์ หมายถึง การปฏิบัติตามค าสอนของผู้เป็นอาจารย์ ได้แก่ กรณีของพระมหากัสสปะอาจารย์
คือพระพุทธเจ้า เป็นต้น การกราบไหว้ หมายถึง การกราบ การไหว้ การลุกขึ้นยืน หรือการแสดง
ความนอบน้อมอ่ืนๆ ต่อพระรัตนตรัย7 การเข้าถึงไตรสรณคมน์แบบโลกุตตระ ได้แก่ การบรรลุมรรค 
ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคล8 ผลของการเข้าถึงพระรัตนตรัยมีผลในการคุ้มครอง9 ขจัดภัยอันตราย

                                                           
5ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐-๑๘/๑๕-๒๕.  

  
6

 พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จ ากัด, 
๒๕๕๔), หน้า ๓๔๕-๓๖๓. 
 

7
 ที.สี.อ.(ไทย) ๓๐๖.   

8
 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๐๖ 

9
 ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๙๖-๓๐๑/๑๒๕-๑๒๖.  
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ท าลายความหวาดกลัว10 มีฐานะดี  ท าให้เกิดในภพที่ดี11 ผลสูงสุดท าให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวัฏ 
 
 วิเคราะห์การเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธในสังคมไทย 

 ชาวพุทธในสังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาโดยสรุปแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ ๑.ฝ่ายที่
นับถือค าสอนในพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คัมภีร์ชั้นรองคืออรรถกถา เป็นต้น จึงไม่เชื่อเรื่อง
ภูติผีปิศาจ หรือค าสอนที่มีการแปลง หรือไม่ใช่ค าสอนดั้งเดิม ไม่ได้ยึดถือเลื่อมใสในพิธีกรรมที่มีการ
ปรับปรุงมากนัก ๒. ฝ่ายที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน คือพวกที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มี
การผสมผสานพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมกับความเชื่อในลัทธิและศาสนาอ่ืนเข้าด้วยกัน จนเกิดมี
พิธีกรรมที่มากมายตามมา ให้ความส าคัญต่อพิธีกรรมเป็นอย่างมาก ชาวพุทธในสังคมไทยที่มีความ
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ก็จะมีการสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของ
พระสงฆ์อย่างจริงใจ แล้วนอบรับพระคุณท้ังหลายไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม นับว่าเป็นฝ่ายที่
นับถือพระพุทธศาสนาประเภทแรก เพราะยึดถือค าสอนในพระไตรปิฎกเป็นส าคัญ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ฝ่ายที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน คือมักมีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นเชื่อว่า ภัย
พิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายเกิดจากผีสางเทวดาบันดาลให้เป็นไป จึงต้องมีพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีสาง
เทวดาให้เกิดความพอใจจะได้ไม่บันดาลให้เกิดภัยพิบัติเป็นต้น การเข้าถึงไตรสรณคมน์ของชาวพุทธใน
สังคมไทย ในการมอบตนนั้นในปัจจุบันคือพิธีกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือการยอมรับ
พระพุทธเจ้าเป็นของตน เมื่อเข้าพิธีแล้วต้องมีการน าค าสอนไปประพฤติตามด้วยจึงจะได้ชื่อว่ายอมรับ
นับถือพระพุทธเจ้าจริง เรียกสั้นๆว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทคือ อุบาสก อุบาสิกา การเข้าถึงไตรสรณ
คมน์แบบการนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า กล่าวคือการน้อมน าคุณของพระรัตนตรัยมา
ปฏิบัติตาม คือการปฏิบัติตามค าสอนในพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ชาวพุทธไทย
นอกจากจะปฏิบัติค าสอนพระพุทธศาสนาแล้วยังมีการกระท า ความเชือในไสยศาสตร์ดังกล่าวแล้ว 
ไม่ได้ประพฤติตามค าสอนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง การเข้าถึงไตรสรณคมน์โดยการยอมเป็นศิษย์ 
ศิษย์ที่ดีตามบริบทของสังคมไทยสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องทิศ ๖ โดยการท า
หน้าที่ ๕ อย่างต่อครูอาจารย์ การเข้าถึงไตรสรณคมน์โดยการกราบไหว้ การกราบและการไหว้เป็น
การแสดงความเคารพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยมาแต่โบราณ ส าหรับชาวพุทธในสังคมไทยไม่ได้กราบ
ไหว้พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก หรือท่านผู้มีคุณเท่านั้น แต่ยังมีการกราบไหว้แสดงความเคารพต่อสิ่ง
ที่คิดว่ามีอิทธิพลเหนือตนที่มองไม่เห็นตัวอีก เช่นพิธีอัญเชิญแม่โพสพเพ่ือมาบันดาลในการท านา
บรรลุผลส าเร็จ หากกราบไหว้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจริง จึงน าค าสอนพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติคือ อิทธิบาท ๔ หลักธรรมที่ท าให้เกิดผลส าเร็จตามที่ต้องการแทนที่จะท าพิธ๊อัญเชิญแม่โพสพ 
 

๕.บทสรุป 
                                                           

10
 ส .ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๙/๓๖๐-๓๖๒. 

 
11

 ที.มหา.(ไทย) ๑๐/๓๓๑/๒๖๐. 
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 การเข้าถึงไตรสรณคมน์โดยการมอบตน หรือปัจจุบันที่เรียกว่าการแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ผู้ที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะคนแรกในพระพุทธศาสนา คือพ่อค้า  ๒ 
พ่ีน้องชื่อตปุสสะกับภัลลิกะ ที่บังเอิญเดินทางมาพบพระพุทธเจ้า ขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้
ต้นเกด และได้ถวายข้าวสัตตุผงสัตตุก้อนแด่พระพุทธองค์ เมื่อฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสได้แสดงตน
เอาพระรัตนะ ๒ คือพระพุทธ พระธรรม เป็นที่พ่ึงตลอดชีวิต ต่อมาในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงจ า
พรรษาที่ป่าอิสิมฤคทายวัน บิดาของพระยสะได้ฟังธรรมเกิดเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกคน
แรกที่เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จะเห็นได้ว่าทั้งสองตัวอย่างที่ได้ฟัง
ธรรมนั้นก่อนประกาศตนเข้าถึงสรณะ ได้มีการฟังคือศึกษาพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเสียก่อน 
เมื่อเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงประกาศตนเข้าถึงพระรัตนตรัย ดังนั้นการประกาศถึง
สรณะตามสายตระกูล บางทีไม่รู้จักค าสอนในพระพุทธศาสนา หรือรู้น้อยมาก เพราะมิได้สนใจศึกษา
จึงเป็นการนับถืออย่างหลับหูหลับตา ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเอาเป็นที่พ่ึงนั้นเป็นอย่างไรเอาแต่ประกาศตนว่า
เป็นพุทธมามกะทั้งที่ไม่มีความเข้าใจในพระธรรมค าสั่งสอนเลย จึงเป็นการเข้าถึงไตรสรณคมน์ที่เศร้า
หมองเพราะมอีญาณะ คือไม่รู้ไม่เข้าใจพระรัตนตรัยแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปอย่างไม่รู้ โดยสรุป
คือไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจก่อนนับถือนั่นเอง  การเข้าถึงไตรสรณคมน์โดยความนับถือท า
พระรัตนตรัยนั้นไว้เบื้องหน้า ชาวพุทธในสังคมไทยนอกจากจะยึดพระธรรมค าสอนเรื่องการพ่ึงพา
ตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแล เป็นที่พ่ึงของตน ตนในที่นี้ หมายถึง 
กุศลกรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมา กุศลกรรมหรือความดีเท่านั้นจึงจะเป็นที่พ่ึงของเราได้ เช่น บุคคล
ผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรม หมั่นประกอบความดี มีชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป 
และเมื่อเวลาตายไปแล้วย่อมไปสู่สุคติ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ทุกๆคนไม่ว่าใครๆ ต่างก็มีตน คือคุณงาม
ความดีเป็นที่พ่ึงของตนทั้งนั้น จะพ่ึงใครไม่ได้เพราะใครท ากรรมใด คนนั้นก็ย่อม ได้รับผลของกรรมนั้น 
แต่ก็ไม่ได้เข้าใจและถือหลักการพ่ึงพาตนเองไปปฏิบัติตามแบบอย่างเช่นการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็น
พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพราะบางคนยังเชื่อกันว่าพระเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพราะเกิดจากการ
ปลุกเสกของพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายจึงสามารถคุ้มครองผองภัยอันตรายต่างๆ ได้ เช่น มหาอุด คือยิง
ไม่ออก แคล้วคลาด ยิงออกแต่ไม่ถูก คงกระพันชาตรี ยิงถูกแต่ไม่เข้า หรือฟันไม่เข้า ตลอดถึงเป็น
เสน่ห์มหานิยม เป็นต้น ไม่ได้ยึดถือการกระท าของตนเป็นหลักใหญ่  ดังกล่าวนี้จึงเป็นการเข้าถึงไตร
สรณคมน์ที่เศร้าหมองเพราะมีมิจฉาญาณะ คือ รู้ผิด เข้าใจผิด คือเข้าใจพระรัตนตรัยหรือวัตถุที่เนื่อง
ด้วยพระรัตนตรัยเช่น พระเครื่องเป็นอย่างเทพเจ้าและของขลัง การเข้าถึงไตรสรณคมน์โดยการเข้าถึง
ความเป็นศิษย์ หน้าที่ที่ศิษย์พึงกระท าต่อครู กล่าวคือ ๑) ลุกขึ้นยืนรับ ๒) ช่วยท ากิจธุระของครู
อาจารย์ ๓) เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอนของครูอาจารย์ ๔) อุปัฏฐาก ๕) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 
ลักษณะของครูที่ดีในทัศนะของชาวพุทธในสังคมไทยตรงกับลักษณะของครูที่ดีตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ดังนี้ ครูมีลักษณะท่าทางดี ประพฤติดี อัธยาศัยดี อารมณ์ดี เข้ากับคนได้ทุกชั้นจัด
เข้าใน ปิโย ครูเป็นผู้มีความรู้ในธรรมและน าไปปฏิบัติได้และยังเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ธรรมในที่นี้
หมายถึง ครูมีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม ยึดมั่นในค าสอนศาสดาในศาสนาที่ตนนับถือ เป็นคนดี 
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มีน้ าใจ มีความเมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในระเบียบ กฎกติกา กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จัดเข้าใน ครุ ครูเป็นผู้แสวงความรู้อยู่เสมอ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เช่นเรียนต่อให้มีวุฒิการศึกษาให้
สูงขึ้น เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจเพ่ือน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน และปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อ
ครูเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอและน ามาใช้ในการเรียนการสอน ครูก็จะสามารถสร้างองค์ความรู้
ขึ้นมาใหม่และน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้จนเกิดความช านาญ เป็นที่ยอมรับของ
นักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน จัดเข้าใน ภาวนีโย ครูเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของศิษย์ 
จัดเข้าใน วตฺตา จ และ วจนกฺขโม  ครูไม่พาศิษย์ให้มัวเมาในอบายมุขทั้งปวง จัดเข้าใน  โน จฏ าเน 
นิโยชเย การเข้าถึงไตรสรณคมน์โดยการกราบไหว้ ชาวพุทธในสังคมไทยนิยมกราบไหว้พระรัตนตรัย
คือพระพุทธรูปในฐานะองค์ปฏิมาหรือตัวแทนพระพุทธเจ้า ถือว่าพระพุทธรูปเสมือนมีชีวิตจิตใจ จึง
เรียกว่าหลวงพ่อ อย่างเช่นพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็เรียกว่า หลวงพ่อร่วง พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไร่ขิง ก็เรียกว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ก็เรียกว่า หลวงพ่อแก้ว ดังนี้เป็นต้น แต่ก็ยังมีการไหว้ผีบรรพบุรุษ ผีบ้านผีเมือง และ
ผีประจ าธรรมชาติต่างๆ แม้จะนับถือพระรัตนตรัยก็ตาม แต่ก็มีการสร้างสถานที่ให้ผีสถิตอยู่ด้วย เช่น 
ศาลเจ้า หรือเรือนปู่ตา เป็นต้น แม้ในบริเวณบ้านก็มีศาลพระภูมิอยู่ด้วยเพ่ือเป็นที่สถิตอยู่ของภุมม
เทวดาและผีเจ้าที่ เจ้าทางทั้งหลาย จะได้คุ้มครองรักษาคนที่อยู่ในบ้านนั้น ในการนับถือเทวดา
พระพุทธศาสนาไม่มีข้อห้ามอย่างที่มีการระลึกถึงเทวดาที่เรียกว่าเทวตานุสสติกรรมฐาน ผู้วิจัยเห็นว่า
การที่คนเราจะกราบไหว้เคารพบูชาอะไรก็ตาม ต้องระลึกถึงคุณธรรมความดีของสิ่งนั้นเป็นส าคัญ เมื่อ
ระลึกแล้วเป็นน าคุณความดีนั้นมาประพฤติตามย่อมที่จะได้ประโยชน์มาก เป็นการกราบไหว้ที่มีผล
ในทางพระพุทธศาสนา  
 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการเข้าถึงไตรสรณคมน์นี้ มีประโยชน์มากสามารถน าไปปรัปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเพ่ือให้มีความสุข ภาครัฐภาคเอกชนควรจะมีการส่งเสริมการศึกษาเรื่องการ
เข้าถึงไตรสรณคมน์บรรจุเป็นการเรียนทุกระดับชั้นทั้งภาคปริยัติคือการศึกษาทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจที่ดีงาม อันจะเป็นก าลังส าคัญให้ประเทศชาติสงบร่มเย็น ปราศจากภัยอันตราย
ต่างๆ เพ่ือความเจริญทั้งทางโลกคือต าแหน่งหน้าที่การงาน และทางธรรมเป็นศาสนทายาทท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงและยั่งยืนนานต่อไป
ชั่วกาลนาน 
 
 ๑.ข้อเสนอแนะให้ประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป 
 ๑) ให้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่างกว้างขวาง โดยเน้น
ประโยชน์ของการเข้าถึงอันจะท าให้สังคมสงบสุข 
 ๒) เน้นการศึกษาอบรมเยาวชนตั้งแต่ยังเด็กให้มีความซาบซึ้งในคุณของไตรสรณคมน์ และ
เน้นในภาคปฏิบัติอันจะท าให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง  
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 ๒.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ขอเสนอแนะการท าวิจัยเกี่ยวกับไตรสรณคมน์ ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงไตรสรณคมน์ในฐานะที่พ่ึงอันปลอดภัย 
๒) ศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงไตรสรณคมน์ในฐานะที่พ่ึงอันสูงสุด 
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