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  บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษา ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพรหมวิหาร ๔ ตาม

หลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโคราช
วิทยา อ. เมือง จ. นครราชสีมา ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของโรงเรียนโคราชวิทยา อ. เมือง จ. นครราชสีมา การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการวิจัยพบว่า หลักพรหมวิหาร ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท พรหมวิหารธรรม 
หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหรือของผู้ใหญ่มีข้อปฏิบัติ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เมตตา ๒) 
กรุณา ๓) มุทิตา ๔) อุเบกขา เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะต้องเลือกปฏิบัติ และงดปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าง
เหมาะสม แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนโคราชวิทยา  
อ. เมือง จ. นครราชสีมา ได้น าหลักพรหมวิหาร ๔ มาปรับใช้ดังนี้ ๑) ด้านการวางแผน ผู้บริหารมี
ความเข้าใจและเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินงาน เพ่ือจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒) ด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้บริหารควรให้โอกาส
บุคลากรเข้าร่วมงานและบรรจุแต่งตั้ง ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ๓) ด้านการพัฒนาบุคคล  ผู้บริหาร 
ควรพัฒนาครูด้วยความรักและเมตตากรุณา การลดภาระงานของครูลง ด้วยการมีมุทิตาจิตพลอยยินดี
เมื่อครูได้ต าแหน่งหรือมีผลงานดี ผู้บริหารควรประเมินผลงาน ด้วยความยุติธรรมตามเกณฑ์การ
ประเมิน พร้อมด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ส่วนแนวทางการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ 
ในการปฏิบัติงาน ๑) เมตตา คือการให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อเพ่ือนร่วมงาน อยากให้เขามี
ความสุขเพ่ือคิดท าประโยชน์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๒) กรุณา คือทุกคนปฏิบัติงานเพ่ือให้งานส าเร็จ
ลุล่วง ไม่มีความทุกข์กังวล ๓) มุทิตา คือเมื่อครูประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีการยกย่อง
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ชมเชยกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔) อุเบกขา คือมีความไว้วางใจต่อกัน มีใจเป็นกลาง ให้ความ
ยุติธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน วางเฉยเมื่อผู้อื่นประสบกับความเสียใจ หรือความโชคร้าย และมีคุณธรรม  
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Abstract 
The Guidelines for the development of personnel administration to 

according to the Four Brahmavihara of Korat Wittaya School Muang District Nakhon 
Ratchasima Province. With three educational objectives which are 1) To study the   
Four Brahmavihara 4 principles according to Theravada Buddhism. 2)To study the 
problem situation personnel administration of Korat Wittaya School, Mueang District, 
Nakhon Ratchasima Province. 3)To study the guidelines for the development of 
personnel administration according to the Four Brahmavihara  principles of Korat 
Wittaya School, Muang District, Nakhon Ratchasima Province. The results of the 
research Found that 

1. Four Brahmavihara  according to Theravada Buddhism it is found that 
the Brahmavihara means the dharma as a means of living for the Brahma or the 
elders. There are 4 rules which are. 1) Mettã (Kindness) 2) Karunã: (Compassion) 3) 
Muditã (Simpathetic joy) 4) Upekkhã: (Equanimity) There are still principles that 
support and oppose the principles of the Brahmavihara 4, which is a practice that 
must be discriminated. against. And refrain from acting correctly. The guidelines for 
the development of personnel management according to Brahmavihara , Korat 
Wittaya School, Muang District, Nakhon Ratchasima Province have applied the Four 
Brahmavihara  principles as follows 1) planning executives have understanding and 
compassion for subordinates increase operating budgets, in order to allocate enough 
personnel to meet the set goals. 2) Personnel recruitment and selection Executives 
provide opportunities for personnel to participate in the job and appointing as 
planned 3) the development of personnel, administrators developed teachers with 
love and compassion, reducing the teacher's workload by Muditã  is pleased when 
his teachers get a position or have good results. The adminitrator evaluated the 
teachers’work with the fairness according to the assessment criteria, add kindness, 
compassion, simpathetic joy and equanimity. As for the guidelines for using the 
Brahmavihara  in their operations: 1) kindness in the work process is giving love, best 



 

 

๒๑๘ 
 

wishes for colleagues, want him to be happy in order to benefit both in the face and 
back. 2) compassion means everyone works to get the job done and without 
suffering. 3) Simpathetic joy is when teachers are successful in their work, everyone 
in school praises and cheers them both in the face and back. 4)  equanimity is to 
have trust in one another, be neutral in mind, and be fair to colleagues, set aside 
when others experience regret or bad luck . 
Keywords : Development ,Personnel Management,Brahmaviharas, Korat Wittaya 
School 

 
๑. บทน า 

หลักค าสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ )  
๑. ทิพพวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทพ) ๒. พรหมวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม) 
๓. อริยวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ)๓ พรหมวิหาร ๔ เป็นข้อปฏิบัติที่พระโพธิสัตว์ใน
อดีตเคยปฏิบัติมาแล้ว และด้วยผลของการเจริญพรหมวิหารนั้น ท าให้ไปบังเกิดในพรหมโลก พรหม
วิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานบุคคลให้ประสบผลส าเร็จที่
จ าเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามการน าหลักพรหมวิหาร ๔ ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลนั้น เป็น
คุณธรรม เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่
ประเสริฐ เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้เป็นใหญ่ คือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง โดยมุ่งให้ผู้น าหรือผู้ปกครองมี
ความรักความ ปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพ้ืนฐานช่วยเหลือเขาเมื่อเขาประสบความทุกข์ 
ยินดีด้วยเมื่อเขารับความส าเร็จ  และวางใจเป็นกลางไม่ตกอยู่ในอคติ พรหมวิหาร ๔ เรียกได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า อัปปมัญญา ๔ เพราะมุ่งประเด็นที่ว่า แผ่ไปไม่จ ากัดในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เป็นพรหม
วิหารของพระอริยะ๔ 

ภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษานั้น คือ การบริหารบุคคล เพราะภารกิจ
หลักของผู้บริหาร คือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฝ่ายงานต่างๆ ในสถานศึกษาให้เกิดการ
ท างานร่วมกัน ช่วยกันน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ซึ่งบุคลากรเปรียบเสมือนฟันเฟืองขับเคลื่อน
องค์กร ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต้องถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  เพราะสถานศึกษามี
องค์ประกอบอยู่ ๒ ประการ คือ คนและงาน นั้นหมายความว่าการบริหารคน  อย่างไรว่าจะได้ถึง
ความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลคนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  เพราะ
คนเป็นผู้กระท าให้เกิดปัจจัยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะงาน  คนเป็นผู้ท าให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย  
การศึกษาเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของชาติ  ถ้าการ
จัดการศึกษาของชาติมีคุณภาพก็หมายถึงประชาชนในชาติมีคุณภาพตามไปด้วย  สถานศึกษาจึงนับได้
                                                           

๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕ 
๔ ราชบัณฑิต, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากลอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒,

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอรุณการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐-๑๒๑. 



 

 

๒๑๙ 
 

ว่ามีความส าคัญยิ่ง  สถานศึกษาเป็นสถาบันที่น านโยบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  จะเกิด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว  ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับการ
บริหารงานของผู้บริหารศึกษาเป็นส าคัญ๕ หรือน าธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติ   
จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้น  บุคลากรในองค์กรจะท างานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น
จะต้องมีนักบริหารที่ดีคอยก ากับดูแล  นักบริหารที่ดีในทางธรรม  คือ  ต้องมีพรหมวิหาร  ๔ ประการ  
คือ  ๑)  เมตตา  คือ  การมีความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข  มีความรัก  และความหวังดีต่อ
เพ่ือนร่วมงานซึ่งความรักจะเกิดได้ถ้านักบริหารรู้จักมองในแง่ดี  หรือส่วนที่ดีของผู้ร่วมงาน  ถ้าพบ
ส่วนเสียในตัวเขาต้องรู้จักมองข้ามและให้อภัย  เมื่อพบส่วนดีก็จดจ าไว้  เพ่ือจะใช้คนให้เหมาะสมกับ
ลักษณะที่ดีของเขา  ๒)  กรุณา  คือ  ความสงสารเห็นใจ  ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์  เมื่อผู้ร่วมงาน
ประสบเคราะห์กรรม  นักบริหารต้องมีความสงสาร  และคิดหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั้น  ความ
สงสารจะเกิดขึ้นได้  เมื่อนักบริหารใจกว้างรับฟังปัญหา ๓)  มุทิตา  คือความรู้สึกชื่นชมยินดี  เมื่อผู้อ่ืน
ได้ดี  และ ๔)  อุเบกขา  คือ  ความวางใจเป็นกลาง  เที่ยงตรงไม่เอนเอียง๖ 

การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ย่อมท าให้ภารกิจทุก ๆ ด้านบรรลุเป้าหมายด้วย
ความราบรื่น  เรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  แต่ถ้าบุคลากรขาดความรู้ความสามารถขาด
ประสบการณ์ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหา การพัฒนาบุคคลจึงเป็น สิ่งส าคัญ 
และจ าเป็นของหน่วยงานทุกหน่วยงาน สภาพการณ์ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  ความสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงานทั้ง
ด้านบุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เทคนิคและวิทยาการมีความก้าวหน้าทุกอย่างล้วนแต่
เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้าง  ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุคใหม่ ความล้าสมัยจึงเกิดขึ้นกับ
ผู้บริหาร  ทุกคนที่ไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการในการปฏิบัติหรือ
ในทางกลับกันก็คือเทคนิควิทยาการ  หรือวิธีปฏิบัติงานบางอย่างที่ใช้อยู่นั้นอาจจะหมดความจ า
เป็นไปแล้ว ถ้าผู้บริหารขาดการติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งสองแง่มุมแล้วย่อมท าให้อยู่ในภาระ
ที่ไม่สามารถพัฒนาตนเอง  หรือตามทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพราะความรู้ใหม่ ๆ มักเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะต้องน ามาใช้ประกอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

จากสภาพปัจจุบันพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ คือ การขาดแคลนบุคลากรครู
ในสถานศึกษา  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบ และไม่เพียงพอต่อการท างานหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยาอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนเอกชน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา แต่การบริหารงานจะต้อง
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารงานบุคคล หน่วยงานนี้อาจจะเป็น
ปัญหาในการเชื่อมโยง  การติดต่อสื่อสาร  หากไม่มีการน าเอาพรหมวิหาร  ๔  มาปรับใช้ในการ
บริหารงานบุคคลในหน่วยงานอาจเกิดปัญหาได้ 

                                                           
๕ ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒. 
๖ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๒-๔. 



 

 

๒๒๐ 
 

ดังนั้น จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารงานบุคคล  โดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนโคราชวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  เพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา  ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สามารถที่จะจัด
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือศึกษาหลักพรหมวิหาร ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโคราชวิทยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ

โรงเรียนโคราชวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

ตามหลักพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนโคราชวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In Depth Interview) ซึ่งเป็นการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
คือ ๑) เมตตา  ๒) กรุณา ๓) มุทิตา  ๔) อุเบกขา  
๔. ผลการศึกษา  

พรหมวิหาร ๔ ในพระพุทธศาสนา ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหรือผู้ประเสริฐ เรียกว่า 
พรหมวิหารได้แก่ ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางประดุจพระพรหม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่บุคคลควรปฏิบัติต่อ
กัน ตลอดจนถึงการปฏิบัติต่อสัตว์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้อยู่ใน
ฐานะผู้ใหญ่ เช่น ปู่-ย่า ตา-ยาย พ่อ-แม่ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติผู้ใหญ่ ที่มีหน้าที่ในการดูแลให้
การอบรมสั่งสอน ชี้แนะบุตรหลานและมิตรบริวาร ซึ่งเป็นผู้น้อย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ได้รับอุปการคุณรู้สึก
สานึกในบุญคุณที่ผู้ อ่ืนมีต่อตน ซึ่งเป็นลักษณะภายในหรือคุณธรรมของผู้ปกครอง ส าหรับการ
ประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่หรือผู้น า ผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ ต้องมีคุณธรรมประกอบด้วย เมตตา 
มีความรัก มีความปรารถนาดี ไมตรีจิต คิดช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนประสบแต่ประโยชน์ และมีความสุขโดย
ทั่วกัน มีความกรุณา หรือความสงสาร ด้วยการคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความเดือดร้อน ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่
เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง มีมุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีอันเป็นความคิด ความรู้สึก 
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้ามีความสุข และมีอุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือการวางใจเป็น
กลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อตัดสินใจในเรื่องใด แล้วครวญพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มี
เหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรม อันเป็นการรักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ือผดุงไว้ ซึ่ง
ความถูกต้องการมองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบเสมอมั่นคงเที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคล



 

 

๒๒๑ 
 

จะได้รับผลดี หรือชั่วสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติไปตามความ
เที่ยงธรรม   
 

๕. บทสรุป 
 หลักพรหมวิหาร ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเป็น
เครื่องอยู่ของพรหมหรือของผู้ใหญ่มีข้อปฏิบัติ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เมตตา หมายถึง การให้ความรัก 
ความปรารถนาดีต่อเพ่ือนร่วมงานเป็นสุข ๒) กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน
ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ๓) มุทิตา หมายถึงความพลอยยินดี เมื่อเพ่ือนร่วมงานได้ดีมีความสุข ๔) 
อุเบกขาหมายถึง การวางใจเป็นกลางให้ความยุติธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน ทั้งนี้ยังมีหลักธรรมที่เกื้อหนุน
และปฏิปักษ์ต่อหลักพรหมวิหาร ๔ อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะต้องเลือกปฏิบัติ และงดปฏิบัติให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโคราชวิทยา อ. เมือง จ. นครราชสีมา 
พบว่า ๑) ด้านการวางแผน จัดสรรบุคลากรได้ตรงกับต าแหน่งและเน้นด้านผลงาน แต่ยังขาด
งบประมาณในการด าเนินงาน และขาดแคลนบุคลากร เพราะไม่มีงบประมาณจ้างได้ตามเป้าหมาย  
๒) ด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร สามารถท าได้เฉพาะในบางระดับ และในจ านวนที่จ ากัด  
๓) ด้านการพัฒนาบุคคลท าได้ไม่เต็มที่เพราะครูมีภาระงานมาก และการประเมินผลงาน เป็นการใช้
ดุลยพินิจของหัวหน้า ที่มีต่อผลงานของครู โดยพบว่าส่วนหนึ่งของการประเมินไม่ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานของครูท าให้มีปัญหาด้านการประเมิน 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนโคราชวิทยา  
อ. เมือง จ. นครราชสีมา ได้น าหลักพรหมวิหาร ๔ มาปรับใช้ดังนี้ ๑) ด้านการวางแผน ผู้บริหารมี
ความเข้าใจและเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินงาน เพ่ือจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒) ด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้บริหารควรให้โอกาส
บุคลากรเข้าร่วมงานและบรรจุแต่งตั้ง ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ๓) ด้านการพัฒนาบุคคล  ผู้บริหาร 
ควรพัฒนาครูด้วยความรักและเมตตากรุณา การลดภาระงานของครูลง ด้วยการมีมุทิตาจิตพลอยยินดี
เมื่อครูได้ต าแหน่งหรือมีผลงานดี ผู้บริหารควรประเมินผลงาน ด้วยความยุติธรรมตามเกณฑ์การ
ประเมิน พร้อมด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ส่วนแนวทางการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ 
ในการปฏิบัติงาน ๑) เมตตา คือการให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อเพ่ือนร่วมงาน อยากให้เขามี
ความสุขเพ่ือคิดท าประโยชน์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๒) กรุณา คือทุกคนปฏิบัติงานเพ่ือให้งานส าเร็จ
ลุล่วง ไม่มีความทุกข์กังวล ๓) มุทิตา คือเมื่อครูประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีการยกย่อง
ชมเชยกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔) อุเบกขา คือมีความไว้วางใจต่อกัน มีใจเป็นกลาง ให้ความ
ยุติธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน วางเฉยเมื่อผู้อ่ืนประสบกับความเสียใจ หรือความโชคร้าย และมีคุณธรรม
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ท าให้การบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนโคราชวิทยา ให้มีคุณภาพงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น 
 
 



 

 

๒๒๒ 
 

๖. ข้อเสนอแนะ 
๖.๑ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย   

๑) ผู้บริหารควรมีการน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร 

๒) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบและ
สวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรอย่างเหมาะสม 

๖.๒ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโคราชวิทยา อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนก าลังบุคคล  ด้านการจัดบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร   และด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ดังนี้ 

ด้านการวางแผน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร รู้จักการวางแผนอัตราก าลังให้
สมเหตุสมผลกับปริมาณงาน ควรมีการค านึงถึงภาระหน้าที่ขององค์กรปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการจัดสรรและหาต าแหน่งที่ เหมาะสม ด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อเสนอแนะควรมีการ
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากรด้วยกัน เช่นการจัดงานพบปะสังสรรค์ภายใน หรือการ
ประชุมร่วมกัน เพ่ือหาข้อแลกเปลี่ยนในการท างานที่เหมาะสมจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้การ
ท างาน มีทีมงานเพ่ือรับผิดชอบงานในแต่ละงาน 

ด้านการน า เอาหลักธรรมมาปฏิบัติ ใช้ ใน โรง เรี ยนโคราชวิทยา อ า เภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  สิ่งที่ผู้วิจัยแนะน าและขาดไม่ได้ก็คือ หลักพรหมวิหาร ๔ กล่าวคือ 

๑. ด้านเมตตา ผู้บริหารให้ความรักความปรารถนาต่อผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง อุทิศตน
ให้กับสถานศึกษาให้มากๆ  สิ่งนี้จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้ผู้บริหารได้สร้างคุณงามความดี
ต่างๆ  ความเมตตาจึงเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างยิ่งของความดีงามทั้งหลาย 

๒. ด้านกรุณา ผู้บริหารจะต้องคิดหาทางช่วยเหลือผู้ อ่ืนที่ก าลังตกอยู่ในความทุกข์
ยากล าบากให้พ้นจากความทุกข์ไม่นิ่งดูดาย ต้องมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ให้ผ่านพ้นไปได้ หากผู้บริหารไม่ใส่ใจใยดี ความรู้สึกท่ีไม่ดีจะเกิดข้ึนกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. ด้านมุทิตา ผู้บริหารเมื่อเห็นผู้ อ่ืนอยู่ดีมีสุขก็ต้องแช่มชื่นเบิกบานใจด้วยเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็ต้องพลอยยินดีบันเทิงใจไปกับเขา พร้อมที่ 
จะส่งเสริมสนับสนุน ไม่กีดกันริษยา 

๔. ด้านอุเบกขา ผู้บริหารต้องรู้จักวางเฉยได้ในเรื่องที่ควรวางเฉย ในเรื่องที่ควรปล่อยวาง 
ไม่ยินดียินร้าย หากเรื่องนั้นผู้บริหารใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่าเป็นผลอันเกิดขึ้นอันสมควรแก่เหตุ และ
รู้ว่าพึงปฏิบัติไปตามธรรมหรือตามสมควรแก่เหตุนั้น 



 

 

๒๒๓ 
 

๖.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

๑. ควรศึกษาภาวะผู้น าของสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

๒. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

๓. ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
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แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสงัคหวัตถุ ๔ 
Guidelines to Develop the Relationship in Thai Family According to 

the Four Bases of Social Solidarity 
 

    นายสมพร อาจหยุด๑ 
                                                       ดร. ประสพฤกษ์ รัตนยงค์๒ 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เ พ่ือศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔           

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย ๓) เพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันด้วยความรัก เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของบุคคลไว้ในความสามัคคีมี ๔ ประการคือ (๑) ทาน การให้ของตนแก่ผู้อ่ืนและการให้
ธรรม (๒) ปิยวาจา คือการพูดจาสุภาพ อ่อนโยน เจรจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะน่าฟัง (๓) อัตถจริยา คือ
การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน (๔) สมานัตตตา คือ การ
ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่เอาเปรียบใครๆ เมื่อบุคคลประพฤติแล้วย่อมท าให้
เกิดความรักและความสามัคคีของคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สภาพปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย พบว่า ๑) สภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภรรยา พบว่า ความไม่เข้าใจกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่ยอมกัน ๒) สภาพปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา พบว่า สาเหตุมาจากการดื่มสุรา การเล่นการพนัน    
การเล่นอินเตอร์เน็ต การเทียวกลางคืน การหนีพ่อแม่ไปเทียว การคบเพ่ือน การใช้ยาเสพติด การมี
พฤติกรรม ความก้าวราว การใช้ก าลังประทุษร้าย บังคับ ขู่เข็ญ คุกคาม ท าอันตราย ๓) สภาพปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพ่ีน้อง พบว่า เกิดจากการไมลงรอยกันของญาติพ่ีนอง ไม่ท างาน ติดสุรายา
เสพติด ติดการพนัน ใช้เงินเกินฐานะ เป็นต้น เป็นเหตุให้ต้องช่วยเหลือกันตลอดเวลา 

แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า ๑) แนว
ทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ต้องรู้จักให้ คือให้วัตถุสิ่งของในโอกาสส าคัญต่าง ๆ 
เช่นวันเกิด วันครบรอบวันแต่งงาน ให้เวลาแก่ครอบครัวเป็นต้น กล่าววาจาพูดคุยกันด้วยถ้อยค าที่
แสดงถึงความรักความห่วงใย ท าประโยชน์แก่กันและกันมีความประพฤติดี ปรารถนาดีต่อกันเสมอต้น
เสมอปลาย จะท าให้สายใยความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามั่นคงยืนนาน ๒) แนวทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา พบว่าด้วยการให้ของขวัญในวันส าคัญ ให้ก าลังใจ     
การปลอบใจ กล่าววาจาที่ดีสุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความรัก หวังดีปรารถนาดี การท า
ประโยชน์ให้ลูกนั้นด้วยการช่วยเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครอง ประพฤติตนดีเป็นที่เคารพเสมอต้นเสมอปลาย 

                                                           
๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา

เขตนครราชสีมา 
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๓) แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญาติพ่ีน้องพบว่า ต้องรู้จักให้แก่ญาติมิตรพ่ีน้องด้วยวัตถุ
สิ่งของ กล่าววาจาที่ดี ที่สุภาพ ที่ไพเราะ ท าประโยชน์เกื้อกูลสงเคราะห์ช่วยเหลือกันยามจ าเป็น    
การวางตนเหมาะสมในหมู่ญาติพ่ีน้องคือให้ความรัก เคารพ มีน้ าใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, ครอบครัวไทย, สังคหวัตถุ ๔ 
 
 

Abstract 
This thesis entitled ‘Guidelines to Develop the Relationship in Thai Family 

according to the Four Bases of Social Solidarity’ has three objectives: 1) to study the 
principle of the four bases of social solidarity in Theravada Buddhism, 2) to study the 
states of problem of relationship in Thai family, and 3) to study the guidelines to 
develop the relationship in Thai family according to the four bases of social 
solidarity. This is a qualitative research. 

In the research, it was found that according to Buddhism, the four bases of 
social solidarity is purposely assigned to unite people in living together happily 
whereby their mind is harmonized by the following virtues: 1) giving; this means 
offering materials and Dhamma to others, 2) kindly speech; this means that one 
should speak to others kindly, 3) useful conduct; this means that one should help 
others without returning back some benefit, and 4) even and equal treatment; this 
means that one should behave evenly whether one is in suffering or pleasant 
moment; one should not take advantage over others, once followed this way, love 
and harmony would be brought in to a society. 

As far as the states of problem in Thai family are concerned, it is found 
that: 1) the states of problem on the relationship between wife and husband are 
obviously caused by misunderstanding and different opinions including acceptance, 
2) the states of problem on the relationship between parents and son and daughter 
are caused by drinking alcohol, gambling, using internet, night-travelling, running 
away from home, taking drug, violent and aggressive behaviour, and 3) the states of 
problem on the relationship between relatives and siblings are caused by 
disagreement among them, non-working, drug-addicted, gambling-addicted, over-
expenditure where help given by others is always needed. 

In the guidelines to develop the relationship in Thai family according to 
the four bases of social solidarity, it showed that: 1) in the guideline to develop the 
relationship between husband and wife they should know how to offer material 
items in various occasions, such as birthday, marriage anniversary, family day, 
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forgiveness, etc.; they should speak kind words where mutual love is made whereby 
certain benefit can be given, they should make a good wish for one another regularly 
by which the relationship lasts long, 2) the guidelines to develop the relationship 
between parents and son and daughter need gift-giving in auspicious occasions 
where comfortability and love are offered through kind speech. Under this situation, 
they will express their love and mutual understanding to one another whereby 
protection and help including respect could be actualized, and 3) the guidelines to 
develop the relationship between relatives and siblings need materials-giving and 
support when they are in need, they should speak kind speech where certain benefit 
could be given at the time of difficulty, they should behave properly among relatives 
where love, respect, kind heart and support are always shared. 
Keywords : Relationship, Thai Family , Four Bases of Social Solidarity   

๑.บทน า 
ในยุคปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม จนส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
ปัจจุบันอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพราะปรับตัวไม่ทันความเจริญนั้น ๆ ที่เข้ามาท าให้สังคมเกิดปัญหา
ขึ้นโดยเฉพาะสังคมระดับครอบครัวที่เกิดช่องว่างระหว่างสังคมใหม่และเก่า สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการ
พัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาที่ เดินตามการชี้น าของประเทศตะวันตก ท าให้ทุกองคาพยพของ
สังคมพลอยถกูขับเคลื่อน หรือบางส่วนอาจเข้าข่ายการถูกฉุดดึงไปตามกระแสการพัฒนาด้วย สถาบัน
ครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตาม
แนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความส าคัญกับการสร้างความม่ังคั่งร่ ารวย หรือความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน ท าให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ 
ลูกหลาน ปู่ย่าตายาย ออกจากกัน  ผลของการพัฒนานั้นแม้จะท าให้ครอบครัวไทยมีภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่น
และอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันใน
เชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่
แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง และวัตถุเพ่ือมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องท าหน้าที่
เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เป็นไปตามยถากรรม เด็กๆเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน 
สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยก าลังตกต่ าอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความ
เป็นครอบครัวเหลืออยู่ ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้ง หรือผ่อนคลายปัญหาได้ ทุกคนได้แต่คอย
เรียกร้องให้คนนอก ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่รัฐบาลให้เข้ามาช่วยจัดการ
แก้ไขปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไร สังคมท าให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา บิดา
มารดากับบุตรธิดาเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมากขึ้นหรือสถาบันครอบครัวกลายเป็น
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ปัญหาของสังคม๓ เราจะเห็นได เห็นข่าวในหนาหนังสือพิมพและโทรทัศน เป็นประจ าถึงปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คนในครอบครัวถูกทอดทิ้ง การหย่าร้างของสามีภรรยา บุตรธิดามีปัญหา
ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว ติดยาเสพติดหรืออาจกลายเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่ง
นับวันจะมีความรุนแรง และมีในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงด้าน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การคิด การพูด และการกระท า ความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้น ก็จะขยายวงกว้าง
เป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการท าร้าย เข่นฆ่ากัน ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
สังคมส่วนรวม ประเทศชาติท าให้สังคมไม่มีความสงบสุข  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวทางการ
พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ นั้นจะสามารถมีผลต่อแก้ไขปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาชีวิตได้อย่างไร 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย 
๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ

พระไตรปิฎก ภาษาไทย และ บาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 ๕.๒ ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

คือ อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสสอื่น ๆ 
๕.๓ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์  
๕.๔ เรียบเรียง และ สรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
๕.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

๔.ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยในประเด็นนี้พบว่า สังคหวัตถุ ๔ คือเครื่องมือหรือหลักธรรมที่ช่วย

ประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้คนอยู่
ร่วมกันด้วยความรัก เป็นหลักคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลประสานหมู่ชนไว้ใน
ความสามัคคี เป็นหลักผูกมัดจิตใจคนให้ระลึกนึกถึงกันเสมอ 

จากการวิจัยแล้วพบว่า (๑) แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔  หลักธรรมส าหรับท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ท าให้คิดถึงรึงรัด
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดเกิดขึ้นต่อกันและแกไขปญหาตาง ๆ ของการครองรัก ครองเรือน ท าใหชีวิตคู
รักกันอยางเหนี่ยวแนนยืดยาว หลักธรรมนั้นมีชื่อวา สังคหวัตถุธรรม ๔ อันเปนธรรมส าหรับเปนเครื่อง

                                                           
๓ พระครูวรรณประภาต (เบญจพล ธีระวัฒนศักดิ์),หลักขันติธรรมกับความรุนแรงในครอบครัวไทย,

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).หนา้ ๑. 
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ยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลคูครองและครอบครัว ตลอดถึงการประสานหมูชนไวในสามัคคี
กันเปนหลักการสงเคราะหประกอบดวย ๑. ทาน คือการให ๒.ปยวาจาคือ วาจาเปนที่รัก ๓. อัตถ
จริยา คือ การประพฤติประโยชน ๔. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ 

การน าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวย่อมจะท าให้ครอบครัวมี
ความรักความผูกพันกันยิ่งขึ้น ไม่เกิดปัญหาครอบครัว เพราะต่างฝ่ายต่างให้ความส าคัญกันด้วยดี 
เคารพสิทธิในความเห็น มีความเข้าอกเข้าใจกัน ถ้ามีปัญหาก็สามารถปรับหากันได้ พูดคุยกัน 
สงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกัน กลายเป็นครอบครัวที่มีสุข การครองเรือนนั้นย่อมเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
๕. สรุป  

แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถสรุปได้
ว่า ๑. แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ความส าคัญของการ
ให้ เพราะถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกันต้องรู้จักให้ แบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้ เช่น หาเงินทองมาได้แล้วควร
รวมกันไว้เป็นกองกลางแล้วจึงแบ่งกันใช้แยกแยะส่วนต่าง ๆ ใช้จ่ายที่จ าเป็นออกแล้วแบ่งกันใช้หาก
ปราศจากการให้ท่านเปรียบเหมือนทะเลทราย การปันกันนี้รวมทั้งการปันทุกข์กันในครอบครัวด้วย 
เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความทุกข์มีปัญหาก็ควรน ามาปรึกษากัน  อีกฝ่ายก็ต้องรับรู้จักรับฟังและปลุก
ปลอบให้ก าลังใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีภรรยานั้นต้องพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ
กล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่
ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีท า
ให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ท าประโยชน์แก่กันและกันให้ได้ทั้งสองฝ่าย ถือวาเปนสิริ
มงคล ควรมีเรือน ๓ น้ า ๔ ให้แก่กันไม่ทอดทิ้งยามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้รับความทุกข์ยากล าบากคอย
ปกปกรักษาดูแลกันและกันปฏิบัติต่อกันอย่างนี้นับว่าเป็นการเพ่ิมความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืน
ทั้งสองฝ่ายท าให้การครองรักครองครอบครัวมีแต่ความสุข วางตนดี เหมาะสม คอยปกป้องดูแลยาม
เจ็บป่วย ไม่เอาแต่ตัวรอด ช่วยกันช่วยแก้ปัญหามีอะไรพูดคุยกันด้วยเมตตา ด าเนินชีวิตอยู่บนความมี
พอดี กินพอดี เปนพอดี อยูพอดีชีวิตมีความสมดุลไมสุดโตงไปในทางใดทางหนึ่ง ๒. แนวทางการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา ด้วยการให้ทานนั้นสามารถผูกมัดจิตใจของผู้รับ
ได้เป็นอย่างดีในการใช้ชีวิตครอบ และอย่าลืมการให้รางวัลลูก ด้วยการให้เวลากับเขาเพราะเวลาก็
เป็นสิ่งส าคัญให้ค าชมเชย ให้ก าลังใจ ให้อภัยเมื่อท าผิด การกล่าวปิยวาจาต่อลูก เป็นการแสดงความ
รัก ค าชมเชย การให้ก าลังใจ การปลอบใจ การพูดถึงข้อดีและข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง การให้
รางวัลควรเป็นไปแบบธรรมชาติเหมือนที่เราพูดค าขอบคุณหรือค าขอร้อง ความยินดีหรือความสบาย
ใจจากค าพูดเหล่านี้ ท าประโยชน์ให้ ให้ความช่วยเหลือการสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัว
จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาในครอบครัว และจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีส าหรับการสร้างความมั่นคง
ให้กับสังคมในที่สุด ๓. แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญาติพ่ีน้องตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เมื่อ
สามีภรรยาอยู่ครองคู่กันต้องรู้จักให้แก่ญาติมิตรพ่ีน้องด้วยวัตถุสิ่งของแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็น
การแสดงถึงความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันระหว่างญาติพ่ีน้อง พวกเขาเมื่อได้รับสิ่งของ น้ าใ จจากเรา
ย่อมผูกไมตรีมีความรักใคร่แก่เรา พร้อมที่จะปกป้องดูแลรักษาสิ่งของ น้ าใจของเราได้ดังตัวอย่างที่ยก
มาเรื่องผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ ควรพูดจาน่ารัก ปราศรัยด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวานไพเราะ 
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ถ้อยค าอันเป็นที่รัก พูดด้วยถ้อยค าที่น่าฟัง ชี้แจงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ก าลังใจ พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เหมาะสมกับกาลเทศะต่อญาติ  การท าประโยชน์เกื้อกูลพ่ีน้องนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เป็นการท าให้เกิดความมั่นคงในการครองชีวิตคู่ ด้วยความรักความ
สามัคคีกันของคนภายในครอบครัว มีทรัพย์สมบัติเขาย่อมช่วยหา ช่วยเหลือกิจการงานแทนเรา การ
วางตนเสมอในหมู่ญาติพ่ีน้องคือให้ความรัก เคารพ มีน้ าใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ท าตนให้เป็นที่เคารพรักใคร่ของญาติพ่ีน้อง 
๖.ข้อเสนอแนะ 

การท าวิจัยครั้ งนี้มุ ง เน นไปที่การศึกษาในเชิงคุณภาพเรื่องแนวทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ยังมีประเด็นที่น่าศึกษาอีกมาก ผู้วิจัยไม่สามารถ
จะน ามากล่าวได้หมดในงานวิจัยนี้ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑.ศึกษาหลักฆราวาสธรรม ๔ เพ่ือการด าเนินชีวิตที่มีสุขของประชาชนในสังคมไทย 
๒.ศึกษาแนวทางการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาพัฒนาเยาวชนไทย 
๓.ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการประกอบอาชีพค้าขายในพระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑) เพ่ือศึกษาพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนต าบลสัมฤทธิ์ อ าเภอ      
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒๖ รูป/คน คือ ปราชญ์พิธี พระสงฆ์ ผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า
ท้องถิ่นและชาวบ้าน  
 ผลการศึกษาพบว่า พิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โดยเป็นพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น
ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศล กล่าวขวัญ ยกย่อง 
แสดงความกตัญญูต่อคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้ในอดีต อีกทั้งยังเชื่อว่า
ความศักดิ์สิทธิ์ของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จะคอยปกป้อง ดูแล คุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่
ร่มเย็นเป็นสุข 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการท าบุญกุศล การเคารพบูชา การแสดงความกตัญญู
                                                           

๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๓
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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กตเวทิตาตามหลักพระพุทธศาสนา มีพรหมวิหารเป็นหลักธรรมประจ าใจส าหรับผู้เป็นใหญ่ มีสังคห
วัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้ช่วยเหลือกัน และมีอิทธิบาทเป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีลักษณะการบูชาที่ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือมีหลักบูชา ๒ อย่างปรากฏอย่างเด่นชัดและมีพราหมณ์เป็นปราชญ์พิธี นับว่าเป็น
การสืบทอดประเพณีท้องถิ่นที่ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ผืนแผ่นดินเกิดอีกด้วย 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านความเชื่อ คือ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
เชื่อในอานิสงส์ของการท าความดี ทางด้านประเพณี คือ สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ตระหนักและภูมิใจ
ถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ด้านสังคม คือ ความเชื่อของชุมชนท าให้เกิดระเบียบทาง
สังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง และลดปัญหาต่างๆในสังคมได้ ด้านเศรษฐกิจ คือ ท าให้เศรษฐกิจ
เกิดการขับเคลื่อนรายรับรายจ่ายของชุมชน เกิดการประกอบอาชีพที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้    
และท าให้เกิดการค้าขายที่ตระหนักถึงคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ : หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา,พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  
 
 

Abstract 
 This thesis entitled ‘A study on the Buddhist principles as appeared in the 
ceremony of worshipping the Tungsamlit heroes monument, Phimai District, Nakhon 
Ratchasima Province that influenced upon Thai society’ has three objectives: 1) to 
study the ceremony of worshipping the Tungsamlit heroes monument, Phimai 
District, Nakhon Ratchasima province, 2) to study the Buddhist principles as appeared 
in the ceremony of worshipping the Tungsamlit heroes monument, Phimai District, 
Nakhon Ratchasima province, and 3) to analyze the Buddhist principles as appeared 
in the ceremony of worshipping the Tungsamlit heroes monument, Phimai District, 
Nakhon Ratchasima province that influenced upon Thai society. 

This is a qualitative research done by studying documents and in-depth 
interview. Population used in this research were of 26 people from Tungsamlit, 
ceremonial leaders, Buddhist monks, community learned men, local leaders and 
villagers. 
 In the study, it was found that the ceremony of worshipping the 
Tungsamlit heroes monument, Phimai District, Nakhon Ratchasima is the belief 
descended by generation by generation where such ceremony is said to have been 
harmoniously mixed with the belief in Brahmanism and Buddhism giving rise to the 
local tradition till the present. In order to make merit dedicating, praising and 
honouring to those heroes who bravely sacrificed their life protecting the land in the 
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past, people entirely agree to hold such a biggest ceremony; they believe that this 
place is still sacred where protection and prevention could be expected by villagers. 
 As far as the ceremony of worshipping the Tungsamlit heroes monument, 
Phimai District, Nakhon Ratchasima is concerned, the Buddhist principles appeared in 
the mentioned sacrificial ceremony are of making merit, worshipping, gratitude, four 
sublime states of mind, four bases of social solidarity, four paths of accomplishment. 
In performing the ceremony, the worshipping is done through two kinds of honoring 
in which the obvious worshipping based on Brahmanism is made by the ceremonial 
learned men; this is regarded as the local tradition whereby villagers’ mind is united 
bringing about the proudness to the land respectively. 
 When it comes to the Buddhist principles as appeared in the ceremony of 
worshipping the Tungsamlit heroes monument, Phimai District, Nakhon Ratchasima, 
they have influence upon Thai society in the following ways: they give rise to the 
belief, that is, people are benefited by such belief, they bring about the local 
tradition, while realizing the identity, arts and tradition, people are proud of it, they 
influence on society where the community’s norms are observed leading to the 
reconciliation whereby various problems are somehow solved, they create 
economics, while performing such ceremony the expenditure of worshipping is spent 
where the community’s economics is also carried out by the utilization of local 
wisdom by which the business is made by more focusing on mind value. 
Keyword : Buddhist principles, The ceremony of worshipping the Tungsamlit heroes 
monument 
 

๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่ถือได้ว่าเป็นหลักความจริงตามธรรมชาติที่สามารถ

ใช้ได้กับบุคคลทุกยุคทุกสมัย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้
ตนเองและผู้ อ่ืนด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เช่น อริยสัจ ๔ อริยมรรค เป็นต้น นอกจาก
หลักธรรมแล้ว พระพุทธศาสนายังประกอบไปด้วย พุทธบริษัท พิธีกรรมและพุทธสถานอีกด้วย                 
ซึ่งพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต่างๆมักจะผสมผสานความเชื่อตามแต่ท้องถิ่น
นั้นไว้ด้วย ซึ่งความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง 
ดังเช่น พิธีบวงสรวงที่จัดได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้นเพราะความศรัทธาภักดี ท าให้เกิด    
การผสมผสานกันจนกลายเป็นแบบแผนทางความเชื่อที่มีอิทธิพลและบทบาทอยู่มาก เพ่ือเป็น       
การปฏิบัติบูชาด้วยกาย วาจา ใจ ซึ่งการบวงสรวงนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว เนื่องจากมนุษย์เราทุกคน
ล้วนมีสัญชาตญาณในการกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ทรัพย์สินของตน เมื่อมีภัยอันตราย
อันน่าสะพรึงกลัวเกิดข้ึน จึงเกิดมีความสะทกสะท้านลังเลใจ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตเป็นเหตุให้เกิด
ความเชื่อผีสางนางไม้ เทวดา มีการบูชาอ้อนวอนเพ่ือหวังให้ป้องกันรักษาให้เกิดความปลอดภัย      



๒๓๕ 

 

การอ้อนวอนบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งเชื่อกันว่ามีเทวดาอยู่ทั่วไป๔ ให้ปกป้องรักษาเพ่ือที่ตนเองจะได้
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ การบวงสรวงจึงเป็นการบอกกล่าว การขออนุญาตต่อเทพยดาอารักษ์     
ที่สิงสถิตอยู่ ณ ที่นั้น ๆ รวมไปถึงบวงสรวงดวงวิญญาณของบุรพชนที่มีเดชมีอ านาจที่สถิตอยู่ที่ตรงนั้น
หลายภพหลายชาติ ซึ่งผู้บวงสรวงไม่อาจรู้ได้ว่าวิญญาณอะไรหรือของใครบ้าง แต่ก็เชื่อว่ามีวิญญาณ
สถิตอยู่ที่นั่น ขณะเดียวกันนี้มีการขอพร ขอโชคลาภให้ได้ในสิ่งที่ตนหวัง เครื่องบวงสรวงจะเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่ต้ม ดอกไม้ แต่ผลไม้จะเป็นผลไม้ที่สด ๆ มีการจุดธูปเทียน
จ านวนมาก ๆ เพ่ือบูชากราบไหว้ดลบันดาลให้สิ่งที่ตนปรารถนาเป็นจริง ๕ 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏใน           
พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพล             
ต่อสังคมไทย โดยมุ่งศึกษาถึงแนวคิด ความเชื่อ หลักธรรมที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์และหลักธรรมที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมไทย ซึ่งอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์แห่งนี้ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านสัมฤทธิ์         
เป็นอย่างมาก โดยพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์นี้ เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านต่างยอมรับ
และเชื่อถือ แม้สภาพสังคมทุกวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์นี้กลับได้รับ
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เป็นการสวนกระแสสังคมปัจจุบันอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจ
ท าการศึกษาในประเด็นนี้ เชื่อว่าจะท าให้เราเข้าใจเรื่องศาสนาได้ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือศึกษาพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา 
๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถาน

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์

สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย 
 

๓.วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่

ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Documents) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม
ทั้ง ๕ หลักธรรม คือ ๑) หลักกตัญญูกตเวทิตา ๒) หลักบูชา ๒ อย่าง ๓) หลักพรหมวิหาร ๔ ๔) 

                                                           
๔ พระอริยานุวัตรเขมาจารีเถระ , คติความเชื่อของชาวอีสาน , พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๖), หน้า ๕.  
๕ แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา , พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค

จ ากัด,๒๕๔๔),หน้า๙๔. 



๒๓๖ 

 

หลักสังคหวัตถุ ๔ และ ๕) หลักอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในด้านต่างๆต่อไปนี้ ด้านความ
เชื่อ ด้านสังคม ด้านประเพณี และด้านเศรษฐกิจ 

 

๔. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์แนวคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรม

ทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาของประชาชนต าบลสัมฤทธิ์  จะเห็นได้ว่าความเชื่อในพิธี
บวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โดยส่งผ่าน
ประสบการณ์จากผู้พบเห็นของบุคคลในชุมชนและจากค าล่ าลือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของอนุสรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ว่า คอยปกป้อง ดูแล คุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ชาวบ้านสัมฤทธิ์
จึงเชื่อว่าต้องจัดพิธีบวงสรวงนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นการตอบแทน กล่าวขวัญ และยกย่องอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์แห่งนี้ ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาคือการแสดงความกตัญญูต่อคุณงามความ
ดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้ในอดีต โดยท าการบวงสรวงบอกกล่าวแสดงความเคารพ เพ่ือ
ระลึกถึงคุณประโยชน์ที่ได้สร้างเอาไว้ ถึงแม้ว่าพิธีบวงสรวงจะเป็นพิธีกรรมความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพระพุทธศาสนากับพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ เพราะความเชื่อ
เรื่องพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์นั้น เกิดจากการได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติในการเคารพ บูชา สิ่งที่มีคุณสมบัติที่ทุกคนควรเคารพนับถือ
ตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาสอนในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด กรรม บาปบุญคุณ
โทษ บารมี และการอุทิศส่วนบุญกุศล จึงกล่าวได้ว่าพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็น
การประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน
อย่างกลมกลืนจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาของชาวต าบลสัมฤทธิ์ เป็นการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศล
ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เป็นการบูชาตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความ
กตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อบุคคลผู้ที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักบูชาของพระพุทธศาสนา นั่นคือบูชา ๒ 
อย่าง มีพรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับท่านผู้เป็นใหญ่ให้ได้ยึดเป็นหลักธรรมประจ าใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน มีสังคหวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้ช่วยเหลือกัน และมีอิทธิบาทเป็นหลักธรรม
แห่งความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือให้พิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเคารพ นับถือต่อบรรพบุรุษหรือวีรสตรีชาวนครราชสีมา ซึ่งมี
ลักษณะการบูชาที่ผสมผสานกันทั้งตามหลักพระพุทธศาสนาและแบบพราหมณ์ โดยมีหลักบูชา ๒ 
อย่างตามหลักพระพุทธศาสนาปรากฏเด่นชัด ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยมีพราหมณ์ผู้เป็น
ปราชญ์พิธี ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีที่ถือเป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นและเป็น
พิธีกรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิดและ
ความรักความสามัคคีกันภายในชุมชนอีกด้วย 

การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านความเชื่อ คือ ๑) ท า
ให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่พ่ึงทางใจ ๒) ท าให้บุคคลเกรงกลัวในอ านาจความศักดิ์สิทธิ์ ๓) ท า



๒๓๗ 

 

ให้บุคคลปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชน และ ๔) ท าให้บุคคลเชื่อในอานิสงส์ของการ
ท าความดี  

การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านประเพณี คือ ๑) ท า
ให้พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ได้รับการสืบทอดต่อไป ๒) ท าให้บุคคลในท้องถิ่น
ตระหนักและภูมิใจถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง ๓) ท าให้เกิดศิลปะที่งดงาม(ร าบวงสรวง
คุณย่าโม)เพ่ือใช้ในพิธีกรรมมาบ ารุงพระพุทธศาสนา และ ๔) ท าให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึง
รากเหง้าของบรรพบุรุษ  

การวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านสังคม คือ ๑) ท าให้
เกิดความเชื่อของชุมชน ๒) ท าให้เกิดระเบียบทางสังคม ๓) ท าให้เกิดความสามัคคีปรองดองในสังคม 
และ ๔) ท าให้ลดปัญหาต่างๆในสังคม  

 

๕. บทสรุป 
พิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเป็น

ความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โดยเป็นพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอด
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศล กล่าวขวัญ ยกย่อง แสดงความกตัญญูต่อ
คุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้ในอดีต อีกทั้งยังเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของ
อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จะคอยปกป้อง ดูแล คุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมาของชาวต าบลสัมฤทธิ์ เป็นการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลตามความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา เป็นการบูชาตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทิตาที่มี
ต่อบุคคลผู้ที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักบูชาของพระพุทธศาสนา นั่นคือบูชา ๒ อย่าง มีพรหมวิหาร
เป็นหลักธรรมส าหรับท่านผู้เป็นใหญ่ให้ได้ยึดเป็นหลักธรรมประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติตน 
มีสังคหวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้ช่วยเหลือกัน และมีอิทธิบาทเป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จใน
การด าเนินงานเพื่อให้พิธีบวงสรวงของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย เพ่ือเป็น
การแสดงถึงความเคารพ นับถือต่อบรรพบุรุษหรือวีรสตรีชาวนครราชสีมา ซึ่งมีลักษณะการบูชาที่
ผสมผสานกันทั้งตามหลักพระพุทธศาสนาและแบบพราหมณ์ โดยมีหลักบูชา ๒ อย่างตามหลัก
พระพุทธศาสนาปรากฏเด่นชัด ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยมีพราหมณ์ผู้เป็นปราชญ์พิธีท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีที่ถือเป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นและเป็นพิธีกรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิดและความรักความสามัคคีกัน
ภายในชุมชนอีกด้วย และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านความเชื่อ คือ เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อในอานิสงส์ของการท าความดี ทางด้านประเพณี คือ สืบทอดประเพณีท้องถิ่น 
ตระหนักและภูมิใจถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ด้านสังคม คือ ความเชื่อของชุมชนท า



๒๓๘ 

 

ให้เกิดระเบียบทางสังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง และลดปัญหาต่างๆในสังคมได้ ด้านเศรษฐกิจ 
คือ ท าให้เศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนรายรับรายจ่ายของชุมชน เกิดการประกอบอาชีพที่น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ และท าให้เกิดการค้าขายที่ตระหนักถึงคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑. เพ่ือศึกษาภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพ่ือศึกษาหลักปาริสุทธิศีล๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓. เพ่ือศึกษา
วิ เคราะห์การศึกษาวิ เคราะห์หลักปริสุทธิศีล๔ เ พ่ือป้องกันภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ผลการวิจัยพบว่า ภัยที่เกิดกับภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจะเป็น
อุทาหรณ์ให้กับภิกษุให้รู้จักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับภิกษุเพ่ือเป็นเครื่องป้องกันภัยไม่เกิดขึ้นอีกซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการรักษาพระพุทธศาสนา ให้ด ารงอยู่แบบยั่งยืนสืบต่อไปได้นานสิ่งที่ท าให้ภิกษุไม่
สามารถด ารงสมณเพศได้นานนั้นเกิดจาก ๑) ภัยอันตรายที่เกิดกับภิกษุที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรม
วินัย ๒) ภัยอันตรายที่เกิดกับภิกษุท่ีเห็นแก่ปากท้อง ๓) ภัยอันตรายที่เกิดกับภิกษุท่ีมีความหลงใหลติด
ใจในกามคุณ ๕ ๔) ภัยอันตรายที่เกิดกับภิกษุรักผู้หญิง ภิกษุไม่มีความอดทนต่อค าสั่งสอน ,ภิกษุที่มี
ความต้องการบริโภคอาหาร,ภิกษุมีความอยากได้ในกามคุณ ๕ และภิกษุที่รักผู้หญิงปัญหาเหล่านี้เป็น
สาเหตุท าให้ภิกษุไม่สามารถด ารงเพศเป็นบรรพชิตได้เป็นเวลานานและจ าเป็นต้องลาสิกขาสึกออกไป
เป็นคฤหัสถ ์

แนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัยของภิกษุ นั้น น ามาใช้ป้องกันและแก้ไข ตามหลักที่
พระพุทธเจ้า พระพุทธสาวกได้น ามาแก้ไขจนได้บรรลุธรรมบ้าง ระงับความก าหนัดได้บ้าง ผู้วิจัยได้
ค้นคว้าและเรียบเรียง น ามาแก้ไขให้ตรงกับภัยของภิกษุที่เป็นอุปสรรคท าให้ภิกษุนั้นมีความโกรธไม่
พอใจ คับแค้นใจ ขัดข้องใจ ด้วยระเบียบวินัย เป็นข้อบังคับให้ภิกษุทุกรูปต้องรักษาศีล ๒๒๗ ข้อ ให้
บริสุทธิ์ นอกจากรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว ยังต้องส ารวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๖ เมื่อตาได้เห็นรูป, หูได้ยิน
เสียง, จมูกได้ดมกลิ่น, ลิ้นได้รู้รสชาติ, กายได้รับโผฎฐัพพะและใจรับรู้ธรรมารมณ์ ภิกษุไม่พึงติดใจ
                                                           

๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา 
 ๓ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา  



 

 

๒๔๑ 

หลงใหล เมื่อได้รับรู้ในอายตนะภายนอก ควรจะมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตราย กับสิ่ง
ที่เป็นเครื่องล่อให้จิตใจของภิกษุติดใจในกามคุณ ๕ ภิกษุไม่ได้ส ารวมระวังให้ดีแล้ว เมื่อได้เห็นผู้หญิงที่
นุ่งสั้นไม่เรียบร้อย ก็จะท าให้จิตมีราคะ ท าให้เกิดความก าหนัดได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้เจริญ
กัมมัฏฐานทั้ง ๓ ประการ คือ กายคตาสติ มรณานุสสติและอสุภกัมมัฏฐาน เพ่ือความระงับ เพ่ือความ
บรรเทา เป็นแนวทางให้ภิกษุน าไปปฏิบัติก็จะได้ผลดี ได้รับประโยชน์ ไม่ให้หลงใหลติดใจในร่างกายที่
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่มีตัวตน สัตว์ บุคคล ก็จะท าให้ภิกษุเบื่อหน่ายในกองสังขารทั้งหลาย ย่อมท า
ให้คลายก าหนัด เมื่อภิกษุคลายความก าหนัดได้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ได้รับบรมสุขคือเข้าสู่
พระนิพพาน ไม่มีความทุกข์ร้อน ไม่มีกิเลสมารเข้าครอบง าจิตใจได้อีกต่อไป เมื่อภิกษุได้บรรลุธรรม ก็
จะท าให้ด ารงอยู่ เป็นภิกษุไม่คิดจะลาสิกขา ออกไปเป็นฆราวาส น าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าออกเผยแผ่ไปทั่วโลก ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป   
ค าส าคัญ : ปาริสุทธิศีล๔ , ภยัของพระภิกษุผู้บวชใหม่ 

 
 

Abstract 

This thematic paper has objectives two as followers;1) To study PROTECT 
DANGER FOR NEW BUDDHIST MONKS IN THERAVADA BUDDHISM 2) To study the FOUR 
PĀRISUDDHI-SĪLA in Theravada Buddhism 3) To study AN ANALYTICAL STUDY OF  
FOUR PĀRISUDDHI-SĪLA TO PROTECT DANGER FOR NEW BUDDHIST MONKS IN  
THERAVADA BUDDHISM 

The results of the research showed that  : The danger to Buddhist monks 
that occurred during the Buddhist era would be an example to the monks to know 
about the danger that would happen to the monks as a preventive measure to 
prevent the occurrence of further danger which is an obstacle in keeping the 
Buddha. religion To maintain a long-lasting succession. What makes the monks 
unable to maintain sexual relations for a long time is caused by 1) danger to monks 
that do not study the discipline. 2) Dangerous to monks who are selfish3) The danger 
that occurs to monks who are fascinated with eroticism 5 4) Dangers caused by 
monks to love women Monks do not have patience with teachings, monks who want 
to consume food, monks have sexual desires 5 and monks who love women. These 
problems cause monks to not be able to maintain sexuality for a long time and need 
to have sexual relations. Weary out into a householder 

PĀRISUDDHI-SĪLA has The merit of not suffering For the sake of joy, for joy, 
for joy, for the generous practice For prosperity To be an ornament As protection To 
be an environment For completeness Inevitably is for one part of boredom To 
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loosen the desire, to quench, to stop, to know, to enlighten, to nirvana. Inevitably 
results in respect and respect when practicing Vipassana. Naturally introspection, 
which can happen easily because a person with a clear moral precepts is bright and 
fast The practice is full of diligence, full of faith, consciousness, and consciousness. 
The result is truly hopeful. The monks should strictly observe the Buddhist precepts 
of the Buddha. Not violating the Sikkimtabut that the Lord Buddha has well 
prescribed There is a composure. Careful in the nature. To be a protection against 
various dangers that will occurto monks 

Guidelines for prevention and mitigation of monks are used to prevent and 
solve. According to the Buddha's principles Buddha disciples have been modified to 
achieve Dharma. Able to suppress finesse The researcher has researched and edited. 
Resolve to match the danger of the monk that is an obstacle, causing the monk to 
be angry, resentful, resentful, frustrated with discipline It is obligatory for all monks 
to keep 227 precepts. In addition to keeping the precepts Must also be careful in all 
6 organisms. When the eyes see the image, the ears hear the sound, the nose can 
smell, the tongue knows the taste, the body receives the potthat and the mind 
knows the dharma. Monks should not be fascinated with passion. When perceived in 
the external eye Should be conscious as a protection against danger With the things 
that lure the minds of the monks into the sensual passion. 5 The monks are not 
compiled. Be careful. When he saw a woman who was not clothed short Will make 
the mind sensual Can cause eroticism The Lord Buddha recommends the 
development of the three pathologies: the body, the mind, the mind, and the body. 
For suspension For relief As a guide for monks to practice, will have good results 
Benefit Not to be fascinated with the body that is impermanent Being unhappy and 
intangible, animals will make people weary of monks in the body. Inevitably causes 
relaxation When the monk relieved his desire to escape, the mind would break free 
from desire. Receiving bliss is entering Nirvana. No suffering No more disobedience to 
him When the monks had attained enlightenment Will make him live as a monk Go 
out to be secular Bringing the principles and teachings of the Lord Buddha to spread 
throughout the world Causing Buddhism to prosper 
Keywords : Four Pārisuddhi-Sīla ,Protect danger for new Buddhist Monks 
 

๑.บทน า 

ในสมัยพุทธกาลค าสอนของพระพุทธองค์มีความส าคัญมาก แต่พระธรรมค าสอนนี้หาก
ปราศจากผู้ทรงจ าเอาไว้ มีก็เหมือนไม่มี ต้องมีผู้ทรงจ า ได้ศึกษา ได้ฝึกฝน ได้ปฏิบัติ จนกระทั่งเข้าอก
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เข้าใจเรื่องราวของชีวิต ท าตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตแก่
ชาวโลก๔ แล้วก็แนะน าประคับประคองกัน ให้ชาวโลกได้ด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง พระสงฆ์ เป็นผู้เห็นภัย
ในวัฏสงสาร เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายกลัวภัย และเมื่อได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว        
เกิดกุศลศรัทธาก็ออกบวช และประพฤติตามธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาทรงจ าค าสอน
ของพระบรมศาสดาเอาไว้ เพื่อตัวเองและเพ่ือชาวโลก การบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่เดิม สู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ตามหนทางแห่งมรรค๕ เพ่ือเป็นการง่าย เพ่ือเป็นการสะดวก 
เป็นทางอันปลอดโปร่ง แก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุทธิ์หลุดพ้น ปราศจากมลทิน 
หมดจดจากความเศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง   พระพุทธเจ้าทรง
ก าหนดกลุ่มหรือคณะเรียกกันว่าคณะพระภิกษุสงฆ์ ว่าหมู่สงฆ์หรือคณะสงฆ์บุคคลตัวอย่างที่หลีกเว้น
จากการคลุกคลีในเรื่องของโลก ทรงก าหนดวิธีในเรื่องของการบวชทรงก าหนดพระวินัยมาดัดกรอบให้
ประพฤติปฏิบัติทรงวางระเบียบเข้าไว้เพ่ือให้ผู้ที่มีบวชนั้นขัดเกลาตัวเองเพ่ือให้หลุดพ้นจากกิเลส ให้
หลุดพ้นเบื้องต้นโดยเฉพาะพัฒนาตัวเองให้สงบเรียบร้อย สวยงาม น่ากราบ น่าไหว้ น่าชื่นชม ใครพบ
เห็นเข้าก็จะท าให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในภายนอก ส่วนภายในคือเรื่องจิตใจให้ปล่อยให้วางให้ละกิเลส
ค่อยๆ ขัดเกลาไปจนกระทั่งบริสุทธิ์สะอาดผุดผ่องและได้บรรลุธรรม ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง
จนกระทั่งหมดกิเลส ได้เด็ดขาดซึ่งเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของการ
ตั้งหมู่คณะขึ้นมา เป็นบุคคลต้นอย่างท่ีจะพัฒนาให้หลุดพ้นจากกิเลส จากทุกข์ท้ังปวง  

การบวชเป็นพระภิกษุเป็นประเพณีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาที่คนไทยถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาเป็นเวลานาน๖ โดยพุทธศาสนิกชนไทยเชื่อว่าการบวชนอกจากจะเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปแล้ว ยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้แก่บิดามารดา ตลอดจนเป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้บวชได้เรียนรู้หลักของพระพุทธศาสนาเพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย   
แต่เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด๗ การบวชในสมัยพุทธกาลยังกล่าวถึงภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ที่
เกิดจากในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นกับภิกษุผู้บวชใหม่เป็นภัยของภิกษุที่ไม่สามารถประพฤติ   
พรมจรรย์อยู่ได้ไม่ยั่งยืน ต้องลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์มีภัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้แก่ การ
อดทนต่อค าสอนไม่ได้ เกิดความคับแค้นใจ เบื่อหน่ายต่อค าสอน  ภิกษุเห็นแก่ปากท้อง ถูกจัดระเบียบ
ต่อการบริโภคไม่ได้  ภิกษุห่วงพะวงใฝ่ทะยานในกามสุข ตัดใจจากกามคุณ ๕ ภิกษุเกิดความปรารถนา
ทางเพศรักผู้หญิง เป็นสวยๆงามๆ  

แนวทางส าคัญให้ภิกษุรักษาศีลบริสุทธิ์ มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องป้องกันภัยอัตรายจาก
การบวชของผู้มาบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีความส ารวม อินทรีย์๖ให้เรียบร้อย มีสติอยู่ตลอดเวลา 
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มีปัญญารู้เท่าทันของกิเลส ไม่ให้ครอบง าจิตได้ ให้ภิกษุมีระเบียบวินัยในการ ส ารวย กาย วาจา และ
ใจ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคมีความส าโดษไม่เห็นแก่ปากท้อง ให้รู้พอประมาณในอาหาร ฉันอาหาร เมื่อ
บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องเล่าเรียนทั้งพระปริยัติ และการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
เจริญอสุภกรรมฐาน เมื่อท าเช่นนี้แล้ว ก็ไม่ต้องกลัวภัยอันตรายที่เกิดกับพระภิกษุ 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์หลัก
ปาริสุทธิศีล ๔ เพ่ือป้องกันภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การบวชเป็นวิธีการ
เริ่มต้น จึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานส าคัญ ท าให้ถูกต้องเป็นพ้ืนฐาน ท าให้ดีเป็นพ้ืนฐาน ท าให้หนักแน่น ได้ว่า
บวชแล้วได้บุญในแง่ของปัจเจกบุคคล และได้ท าประโยชน์ให้พุทธศาสนาโดยรวมด้วย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือศึกษาภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาหลักปาริสุทธิศีล๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์หลักปาริสุทธิศีล ๔ เพ่ือป้องกันภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative Research)  โดยการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยต่อไปนี้ 
๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ 

พระไตรปิฎกท่ีเป็นภาษาไทย ฉบับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มี     อรรถ

กถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ ตลอดทั้งเอกสารวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อ
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวิจัย 

๓. วิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลที่รวบรวมจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๔. สรุปผลและวิจัยและข้อเสนอแนะ 
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 

๔. ผลการวิจัย 

๑. ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
ภัยของภิกษุ คือ ความหวาดสะดุ้งกลัวแห่งจิตของภิกษุ ในการเวียนว่ ายตายเกิดใน

สังสารวัฏ เพราะการเกิดบ่อย ๆ นั้นเป็นทุกข์ บุคคลพึงบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อบวชเข้า
มาแล้วจึงรักษาพระวินัยสิกขาบทให้บริสุทธิ์ รักษาพรหมจรรย์ด ารงเป็นภิกษุได้นานเท่าไรนั้น เป็นการ
ต่อสู้ภายในจิตใจของภิกษุเอง และให้มีความส ารวมระวังในการมองเห็นรูปภายนอกที่สวยงาม เช่น 
สตรีนุ่งห่มสั้นไม่เรียบร้อย อันเป็นสิ่งเร้าจิตใจของภิกษุยิ่งนัก จะเอาชนะจิตใจของภิกษุเองให้ได้ ต้อง
รักษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ไม่ละเมิดสิกขาบท ในศีลพระ
ปาติโมกข์ ต้องส ารวมระวังในอายตนะทั้ง ๖ ทาง ให้ประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่



 

 

๒๔๕ 

คลุกคลีอยู่ในหมู่คณะ จึงอยู่ในสถานที่สงบสงัดจากหมู่บ้าน ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า ตั้งกายตรง นั่ง
สมาธิ เดินจงกรม ตลอดทั้งวัน ก็จะท าให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน ท าให้เกิดความสุขสบาย คลายความกังวล
ใจ 

๒. หลักปาริสุทธิศีล ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ปริสุทธิศีล เป็นเครื่องท าให้บริสุทธิ์ ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่

จัดเป็นศีล ปาริสุทธิศีล ๔ คือ ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีลและปัจจยสันนิ
สสิตศีล ความส าคัญของปาริสุทธิศีลเพราะเป็นธรรมตัวน า เป็นธรรมที่มีอุปการะให้อริยมรรคมีองค์ ๘ 
เกิดขึ้น ปาริสุทธิศีลนี้จึงเป็นทางตรงที่จะน าไปสู่ความบริสุทธิ์ ให้ถึงมรรคผลนิพพาน ปาติโมกขสังวร
ศีล หมายถึงความเป็นผู้ส ารวมด้วยความสังวรคือ ปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจร มีปกติ
มองเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายและหมายถึงธรรมเป็น
เครื่องพ้นจากกองกิเลสของสัตว์โลกผู้ตกไปในสังสารวัฏ ซึ่งมีข้อปฏิบัติตามหลักของจูฬศีล มัชฌิมศีล
และมหาศีล 

ด่ังนั้น ภิกษุพึงรักษาศีลพระปาติโมกข์อย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว มีความส ารวมระวังในอินทรียสังวร เพ่ือเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ 
จะเกิดขึ้นกับภิกษุ รู้จักพอประมาณในการบริโภคอาหาร มีความสันโดษ แสวงหาอาหารด้วยความ
สุจริต ไม่หลอกลวงชาวบ้าน พิจารณาเห็นอาหารเป็นสิ่งปฏิกูล น่าเกลียด ไม่ควรฉันอาหารให้มาก
จนเกินไป ท าให้เกิดโรคอ้วน ท าให้ภิกษุมรณภาพโดยมาก ในแต่ละปี ภิกษุพึงมีความส ารวมระวังใน
การมองเห็น สตรีนุ่งห่มสั้นไม่เรียบร้อย ท าให้จิตมีราคะ มีความก าหนัด เกิดความกระสัน ไม่สามารถ
ระงับจิตใจได้ พระเถระสอนให้เจริญ กายคตาสติ มีสติพิจารณาว่า ร่างกาย ๓๒ อาการของมนุษย์ไม่
สะอาด เป็นสิ่งปฏิกูล ส่งกลิ่นเหม็น เป็นที่น่ารังเกียจ ให้ภิกษุพิจารณา ซากศพอันจะเกิดขึ้นกับตนเอง
และผู้อ่ืน ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในกองสังขาร ท าให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายว่าไม่
สวยงาม ว่าสวยงาม เมื่อจิตคลายก าหนัด ก็ท าให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เป็นพระอริยบุคคลไ ม่
เกี่ยวข้องยินดีกับสตรี ท าให้ด ารงเพศเป็นบรรพชิตอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ตลอดไป 

พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้เจริญกัมมัฏฐานทั้ง ๓ ประการ คือ กายคตาสติ มรณานุสสติ
และอสุภกัมมัฏฐาน เพ่ือความระงับ เพ่ือความบรรเทา เป็นแนวทางให้ภิกษุน าไปปฏิบัติก็จะได้ผลดี 
ได้รับประโยชน์ ไม่ให้หลงใหลติดใจในร่างกายที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่มีตัวตน สัตว์ บุคคล ก็จะท า
ให้ภิกษุเบื่อหน่ายในกองสังขารทั้งหลาย ย่อมท าให้คลายก าหนัด เมื่อภิกษุคลายความก าหนัดได้จิต
ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ได้รับบรมสุขคือเข้าสู่พระนิพพาน  

 

๗.บทสรุป 

ภัยอันตรายอันเกิดกับภิกษุด้วยวิธี  (๑) น าหลักธรรมวินัยมาป้องกันภัยของภิกษุไม่อดทน
ต่อค าสั่งสอน ด้วยการให้ภิกษุพึงศึกษานาถกรณธรรม และปฏิบัติธรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  ให้มี
จิตใจอ่อนน้อมรับฟังค าสั่งสอนของพระเถระด้วยความเคารพ   เพ่ือป้องกันและบรรเทาความโกรธ
และความคับแค้นใจ (๒) น าหลักธรรมมาป้องกันภัยของภิกษุที่เห็นแก่ปากแก่ท้อง ด้วยการให้ภิกษุพึง
มีความสันโดษ พอใจในอาหารบิณฑบาต ตามมีตามได้  ให้รู้จักพอประมาณในอาหารบริโภค ไม่ฉัน
อาหารให้มากเกินไป จนท าให้ร่างกายอึดอัด ไม่กระปรี้กระเปร่า ควรพิจารณาโดยแยบคายว่าอาหาร



 

 

๒๔๖ 

เป็นสิ่งปฏิกูล ไม่สะอาด ส่งกลิ่นเหม็น เพ่ือบรรเทาและแก้ไขความอยากฉันอาหาร (๓) น าหลักธรรม
วินัยมาป้องกันภัยของภิกษุฝันใฝ่ทะยานอยากได้กามคุณ ด้วยการให้ภิกษุรักษาพระปาติโมกข์อย่าง
เคร่งครัดไม่ละเมิดศีล ๒๒๗ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนใหส้ ารวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๖ พร้อมด้วยอาจาระมีมารยาทประพฤติในทางที่สุจริต ไม่เที่ยว
ไปในสถานที่ อโคจร ไม่คบหากับผู้หญิงหม้ายและสถานที่ขายสุรา ยาพิษ  เพ่ือป้องกันและบรรเทา
ความอยากได้ใน กามคุณ ๕  (๔) น าหลักธรรมมาป้องกันภัยของภิกษุรักผู้หญิง    ด้วยการให้ภิกษุพึง
เจริญกายคตาสติ คือ มีสติให้พิจารณาโดยแยบคายในกองสังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งปฏิกูล ไม่ควรยึดติด
ว่าสวยงาม ควรเจริญ อสุภกัมมัฏฐาน ให้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย ในอวัยวะร่างกาย ๓๒ ประการ 
มีสภาพไม่สวยงามของตนเองและของผู้อ่ืน ภิกษุพึงเจริญมรณานุสสติ คือ มีสติพิจารณาโดยแยบคาย
ถึงความตายอันจะเกิดกับตนเองและของผู้อ่ืน โดยมีสติ , ความสังเวชและญาณ ให้มีมรณะอยู่ใน
อารมณ์ ท าให้เกิดเบื่อหน่ายคลายก าหนัด ไม่ติดใจหลงใหลรักใคร่ผู้หญิง  เพ่ือบรรเทาแก้ไขในภิกษุ
หลงรักผู้หญิง ท าให้ภิกษุด ารงเพศเป็นบรรพชิตอยู่ได้ตลอดไปในพระพุทธศาสนา  

๖. ข้อเสนอแนะ  

ผลจากการศึกษาท าให้เห็นถึงภัยอันตรายที่เกิดกับ ภิกษุในการด ารงชีวิตเป็นผู้ออกจาก
เรือนบวชด้วยความไม่มีเรือน ภิกษุพึงรักษาพรหมจรรย์ รักษาธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ ได้ศึกษาเล่าเรียน
ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎก ให้แตกฉาน และได้น าความรู้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน
ทั่วไป ในสังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ชาวพุทธ เป็นพุทธมามกให้มากที่สุด และให้พุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทย 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑)ในส่วนของคณะสงฆ์ควรประกาศ เป้าหมาย ของการบวชเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าต่อ

พระพุทธศาสนา ๒)ในส่วนของภาครัฐควรส่งเสริมการบวชให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันคนบวชน้อยท าให้
จริยธรรมน้อยลง ๓)ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมกับการบวชทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ 

๒. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
๑) ภิกษุได้ศึกษาเล่าเรียนในคัมภีร์พระไตรปิฎก มีทั้งปริยัติธรรม แผนกบาลี และปริยัติ

ธรรม แผนกธรรม เพ่ือให้ภิกษุมีความรู้ในด้านธรรม จะได้น าหลักธรรม มาเทศนาให้กับประชาชนได้รู้
ซึ้งในธรรม ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น ๒) ภิกษุพึงรักษา
ในศีลพระปาติโมกข์และส ารวมระวังในอินทรีย์ ให้มีความประพฤติดีงามเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 
เป็นที่ศรัทธาของประชาชน เป็นบุคคลควรได้รับทักษิณาทาน ๓) ควรเปิดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ให้กับประชาชนทั่วไป เป็นการพัฒนาจิตใจให้สงบ บรรเทาจิตใจที่มีความคิดที่ฟุ้งซ่าน และท าให้เกิด
ความสุข เป็นการท าบุญกุศล ๔) ภิกษุรู้หลักธรรมวินัยในคัมภีร์พระไตรปิฎก น าหลักธรรมออกเผยแผ่
สู่ต่างประเทศท่ัวโลก เพ่ือให้พระพุทธศาสนาเจริญอยู่ทั่วทุกมุมโลก 

๓. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ศึกษาวิเคราะห์ภัยของภิกษุท่ีเกี่ยวข้องกับภิกษุณีนิกายมหายาน ๒) ศึกษาวิเคราะห์สื่อ

เป็นภัยของภิกษุในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) ศึกษาเปรียบเทียบภัยของภิกษุนิกายเถรวาทกับภัย
ของภิกษุนิกายมหายาน 



 

 

๒๔๗ 
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๒๔๘ 

การศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิทีม่ีคุณค่าต่อสังคมไทย 
A Study of wholesome Benefit for The Birth of A valuable 

 landscape in Thailand 
 

      พระพลากร  อธิมุตฺโต (รังสี) ๑ 
ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน๒ 

ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์๓ 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าทาง

สังคมไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฏก และวรรณกรรมพุทธศาสนายุคปัจจุบันบางส่วน 
ทั้งนี้นั้นเพื่อแสดงถึง บุญ หรือ กุศลธรรมที่เราท าทุกวันนี้ จะมีอานิสงส์ส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด 
ซ่ึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาหลัก
ของกุศลธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิ (๓)
เพ่ือวิเคราะห์อานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าทางสังคมไทย 

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือและคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ต่างๆได้ประพันธ์ไว้ ได้มีการอธิบายเรื่องสวรรค์ ๖ ชั้น แต่ละชั้น
และพรหมทั้ง ๒๐ ชั้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในงานวิจัยเล่มนี้ ๑๖ ชั้น และแต่ชั้นเป็นอย่างไร ได้มีการ
อธิบายการเป็นอยู่ และใครเป็นผู้ปกครองหรือดูแลในสวรรค์ในแต่ละชั้น ซึ่งการที่เราจะไปเกิดใน
สวรรค์แต่ละชั้นจะเกี่ยวกับการสร้างบุญกุศล ดินแดนของสวรค์นั้นจะเป็นสถานที่แห่งการเสวยบุญ ที่
ได้กระท าแล้ว ซึ่งการสร้างบุญกุศลธรรมนั้นจะ ยึดหลักการปฏิบัติ  อยู่ ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ และ 
ปัญญา อานิสงส์ของกุศลธรรมจะส่งผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความศรัทธา ความเลื่อมใส มากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับขณะสร้างกุศลธรรม  

ความเชื่อเรื่องอานิสงส์หรือผลบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาทสังคมไทย  มีความสืบ
เนื่องมาจากพ้ืนฐานความเชื่อความศรัทธาในบุญและอานิสงส์ของการท าบุญเป็นหลัก ซึ่งศาสนาพุทธ
ของสังคมไทยได้ปลูกฝังให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในการท าบุญ การให้ทาน การรักษาศีล  

ค าส าคัญ : อานิสงส์ของกุศลธรรม, สุคติภูมิ ,คุณค่า 
 
 

                                                           
๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา

เขตนครราชสีมา. 
 ๓ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา.  



๒๔๙ 

 

Abstract 

Research A Study of the Merit of Charity Dharma on Birth in a Reconcile 
Landscape with Thai Social Value By collecting information from the Tripitaka And 
some modern Buddhist literature That is to show the merit or charity that we do 
today. Will have merit resulting in birth in which heaven? Which is one place that 
appears in the Tipitaka This thesis has objectives. (๑) to study the principles of merit-
making in Theravada Buddhism (๒) to study the merit of merit-making to the birth in 
the landscape (๓) to study in order to analyze the merit of merit-making towards the 
birth of a society with values of Thai society 
 In the Theravada Buddhist scriptures And various related documents Including 
books and Buddhist scriptures that various teachers have composed There has been an 
explanation of heaven, ๖ levels in each level and ๒๐ layers of Brahma Which the 
researcher has presented in this research, ๑๖ stories and how is it? Has explained the 
existence And who is the ruler or caretaker in heaven on each floor Which we are born in 
heaven on each floor is about creating merit The land of heaven will be a place of merit. 
Already done the making of merit and merit will Based on the ๓ principles of practice, 
namely morality, concentration and virtue, merit of merit-making will affect more or less 
depending on faith and how much devotion depends upon creating charity. 
 Beliefs about virtue or merit in Theravada Buddhism, Thai society There is a 
basis of belief in faith and merit and merit. The Buddhist religion in Thai society has 
instilled faith and confidence in making merit, giving alms and keeping the precepts. 
Keywords : wholesome Benefit , landscape , valuable 
 
๑.บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งค า
สอนของพุทธศาสนา สอนเรื่อง ความประพฤติอันดีงาม ทั้งทาง กาย วาจา และใจ โดยวิธีการอธิบาย
เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา หรือที่เรียกว่า ไตรสิกขา โดยทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาวะที่ปรากฏ ที่เป็นในทา ง
พุทธศาสนาท่านเรียกว่า ธรรม๔  ซึ่งความประพฤติก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งตามค าสอนในพุทธศาสนาเถร
วาท ซึ่งธรรมในทางพุทธศาสนาสามารถแยกได้เป็น ๓ ประเภท คือ กุศลธรรม คือ ความฉลาด และดี 
คือ อยู่ในศีลห้า เป็นผู้มีปัญญา มีความฉลาด อกุศลธรรม คือ ความไม่ฉลาด คนไม่ฉลาดชอบท าแต่
บาปกรรมใส่ตัวเองธรรมที่เป็นไปในทางอกุศล และอัพยากตธรรม คือ ธรรมที่ไม่เป็นไปทางกุศล และ
ไม่เป็นไปในทางอกุศล แต่จะอยู่ในระดับกลางๆ โดยผลของการปฏิบัติตามแนวศีลเป็นกุศลธรรม
                                                           

 ๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗), หน้า ๙๒. 



๒๕๐ 

 

เป็นไปในกุศล มีอานิสงค์ส่งผลให้เกิดในสุคติภูมิ และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส ธรรม ๓ ประการนี้ ให้แตก
ออกไปเปรียบเสมือนการแตกกิ่งก้านออกไปเพ่ือที่จะได้เป็นร่มเงาให้แก่คน และ สัตว์ได้ อาศัยกัน
อย่างมีความสุขโดยไม่มีการเบียดเบียนผู้ใด ใจเป็นสุขกายเป็นสุขก็จะท าให้ ๒ สิ่งอยู่ร่วมกันได้ เมื่อ
พวกเรามีศีลห้าบริสุทธิ์ ถ้ามีก็แสดงว่าเรามีกุศลธรรม (คือ ความฉลาด) อยู่ภายในใจของเรา ใจมีความ
ฉลาดหาทางเลี่ยงจากโทษบาปทั้งหลายได้ ใครยังเลี่ยงไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญา ขาดความฉลาด เมื่อมี
ปัญญาแล้ว ปัญญาก็มาสอนจิต มีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปผู้มีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปได้ ถึงจะไม่
เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อ่ืนๆ ก็ตาม และเราชาวพุทธก็มีพระพุทธเจ้าที่ทรงอุทิศตนเองเพ่ือช่วย
สรรพสัตว์ทั้งให้หลุดพ้นจากบ่วงทั้งหาย และทรงสอนให้เดินทางสายกลาง เพ่ือที่จะหลุดพ้น และทาง
สุดท้าย คือ พระนิพพาน สิ่งที่เราสามารถท าได้ตอนนี้คือ โดยน าค าสอนของพระองค์มาน้อมน าปฏิบัติ
เพราะว่าค าสอนของพระองค์เปรียบเสมือนยาที่รักษาได้แค่ทางใจเท่านั้นไม่มีอย่างอ่ืนรักษาได้  เป็น
ต้น ย่อมสรรเสริญว่ามีปัญญาเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ เมื่อไรก็ตามที่เจอสถานการณ์ หรือค าพูดมา
กระทบจิต  และท าให้จิตเป็นไปในทางอกุศลจิตก็จะรู้ตัวว่าอกุศลอยู่(ยังระลึกได้) ยังโกรธคนอยู่ก็ต้อง
ละความโกรธด้วยการเจริญเมตตาท าความรู้สึกเอ็นดูต่อเพ่ือนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อารมณ์
ต่างๆ นั้น เมื่อใจไม่ยึดถือ มันก็ดับไป๕ 
 กรรมที่บุคคลท าลงไปัจะส่งผลการเกิดในภพภูมิต่างๆ ตามอ านาจของกรรมที่ท า ภพภูมิที่
ไปเกิดท่ีเรียกว่าสุคติภูมินั้นแบ่งออกเป็น ๓ อย่างคือ กามารวจรภูมิ อันได้แก่ สวรรค์ ๖ ชั้น มนุสสภูมิ 
๑ ชั้น รูปาวจรภูมิ คือรูปพรหม ๑๖ ชั้น และอรูปาวจรภูมิ ๔ ชั้น แต่ละชั้นของสวรรค์ซึ่งจะมี เทพ 
และเทวดาองค์อาศัยรวมกัน ผู้ที่บังเกิดในสวรรค์เรียกว่า เทพๆ แปลว่า ผู้เล่นเพลิดเพลินอยู่ในกาม
คุณ หมายถึง เทวดา เทพเจ้าพากเช้าสวรรค์ เทพในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหมายถึง เทพ ๓ ประเภท 
คือ สมมติเทพ อุปัตติเทพ และวิสุทธิเทพ๖ ส่วนกามาวาจาภูมินั้นหมายเอาการท่องเที่ยวไปในกามภพ
อันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกาม ได้แก่ โลกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสพกาม คือ อบายภูมิ ๔ 
มนุษย์โลก และสวรรค์ ๖ ชั้น ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตีรวมเป็น ๑๑ ชั้น๗ ใน
วิทยานิพนธ์นี้จะกล่าวเฉพาะสุคติภูมิ ซึ่งเว้นจากอบายภูมิ ๔ ประกอบด้วยมนุสสภูมิ ๑ สวรรค์ ๖ ชั้น 
รูปพรหม ๑๖ ชั้น และอรูปพรหม ๔ ชั้น กามาวจรเทวดา ๖ คือ๘ ๑) จาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นที่ 
๑ มีมหาราช ๔ องค์ ประจ า ๔ ทิศ ๒) ดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ มีท้าวสักกะ (พระอินทร์) เป็น
ผู้ปกครอง ๓) มายา เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๓ มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง ๔) ดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่ ๔ มี
เท้าสันดุสิตเทวราชปกคลองชั้นนี้เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่มนุษย์โลกและตรัสรูใน
พระชาติสุดท้าย ๕) นิมมานรตี เป็นชั้นสวรรค์ที่ ๕ มีเท้านิมมิตเทวราชปกครอง ๖) ปรนิมมิต วสวัตดี
เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๖ มีเท้าปรนิมมิตวสวัตตีปกครอง เทวดาได้แก่ หมู่เทพ ชาวสวรรค์ เป็นค าเรียกของ
ชาวสวรรค์ทั้งหญิง และชายเป็นก าเนิดโอปปาติกะสัตว์เกิดผุดขึ้นมา และโตเต็มตัวในทันใด เมื่อตายก็
                                                           

 ๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), คติธรรมแห่งชีวิต,พิมพ์ครั้งท่ี ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๕๖).  

 ๖ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๑๕๕/๗๘๐ 
 ๗ พระธรรมปิฏก(ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๒. 
 ๘ องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๒/๒๓๓/๔๔๐. 



๒๕๑ 

 

ไม่ต้องมีเชื้อหรือซากปรากฏ เช่น เทวดา และสัตว์นรก๙ กล่าวได้ว่า เทวดานั้นตอนที่ตนได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ได้กระท าดีจะรักษาศีล  มีการให้ทาน และท าการเจริญภาวนาเข้าวัดฟังธรรม เพ่ือให้เกิดกุศล
ธรรมที่ดีภายในจิตใจ เมื่อตนได้จากโลกไปก็จะได้รับหรือใช้ส่วนบุญที่ตนได้กระท าไว้ในชาติที่เกิดมาใน
โลกมนุษย์ แต่การเกิดเป็นเทวดา หรือเทพก็จะขึ้นอยู่กับผลบุญต่างๆ ที่ได้กระท าไว้   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอานิสงส์ของกุลธรรมที่ส่งผลต่อการเกิดในสุคติภูมิ
ที่ส่งผลในสั่งคมไทยเป็นอย่างไร เป็นประเด็นที่หน้าสนใจที่ผู้วิจัยอยากจะศึกษาในงายวิจัยนี้เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวกับกุศลธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทที่มีผลต่อการเกิดในสุคติภูมิให้ลึกซึ้ง เพ่ือเป็นแนวทาง
แก่การประพฤติปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนให้ได้รับอานิสงค์ส่งผลให้เมื่อสิ้นชีวิตลงแล้วได้เกิดใน
สุคติภูมิ เป็นต้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือศึกษาหลักของกุศลธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒. เพ่ือศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิ 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห์อานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าทางสังคมไทย
มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. แห่ล่งข้อมูลชั้นฐมภูมิ (Primary Sources) โดยยึดพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ และพระไตรปิฏกภาษาไทย เช่นอรรถกถา ฎีกา และปกรณ์
ต่างๆ 
 ๒. มูลสารทุติยภูมิ(Secondary  Sources)   รวมทั้งงานเขียนของนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับกุศลธรรมในแง่มุมต่างๆ  
 ๓. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔. เขียนเรื่อง และสรุปน าเสนอผลการวิจัย 
 

๔. ผลการวิจัย 
  การศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าทางสังคมไทย และ 
ผลการวิจัยในเล่มนี้ตาม กรอบวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ได้ก าหนดมาในข้างต้นไว้ ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือ
ศึกษาหลักของกุศลธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติ
ภูมิและ  (๓) เพ่ือวิเคราะห์อานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าทางสังคมไทย สามารถ
สรุปได้ดังนี้  หลักการปฏิบัติต่างๆ ที่ท าให้เกิดกุศลธรรมหรือ ผลบุญต่าง ๆ มาน้อยเพียงใด ล้วนแล้วอยู่ที่
เจตานา มีด้วยกัน ทั้ง ๒ อย่าง คือ  ๑) มีความตั้งใจหรือจงใจที่จ าท ากรรมนั้นๆ ๒) เจตนาเกิดแล้วกระท า
ในสิ้งที่ตั้งใจท าไว้ของท าได้ ๓ ทางคือ การกระท าจากใจ การกระท าจากวาจา และ การกระท าจากกาย 

                                                           

 ๙ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานกุรมพุทธสาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๐๑. 



๒๕๒ 

 

เมื่อเจตนาเกิดขึ้นหรือมีความต้องการที่จะท า จึงจะส าเร็จเป็นกรรมที่จะก่อให้เกิดกรรมหรือเรียกว่าวิบาก
กรรม โดยย่อแล้ว องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาต้องประกอบด้วย เหตุที่แสดงออกมาคือกรรม คือ 
๑) อกุศลกรรม คือ กรรมไม่ดี กรรมทรามที่เกิดจาก โลภะ โทสะ โมหะ ๒) กุศลกรรม คือ การท าความดี 
ที่เกิดจาก อโลภะ อโทสะ และ อโมหะ เมื่อมีองค์มีประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่แสดงออกมาทา 
กายกรรม คือการแสดงออกจากาย วจีกรรม คือการแสดงออกทางวาจา มโนกรรม คือการแสดงออกมา
จากใจหรือการกระท าจาก ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมแล้วเป็นตัวบ่งบอกซึ่งจะได้รับผลบุญมากน้อย
เพียงใดในทางพระพุทธศาสนา 
  สวรรค์ในทางศาสนาพุทธ คือ ภูมิหรือดินแดนที่มีอารมณ์เลิศด้วยดี เป็นที่อยู่ของเทวดา เหตุ
ที่ท าให้มาเกิดเป็นเทวดาเพราะได้สร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์  ดินแดนของสวรค์นั้นจะเป็น
สถานที่แห่งการเสวยบุญ ที่ได้กระท าแล้วซึ่งการสร้างบุญกุศลธรรมนั้นจะ ยึดหลักการปฏิบัติ อยู่ ๓ อย่าง 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา แต่ละชั้นลักษณะจะแตกต่างกันมีความเป็นอยู่สะดวกสบาย แต่การบนสวรรค์
นั้นเป็นการเกิดที่ไม่ยั่งยืน เมื่อสิ้นบุญแล้วก็ต้องมาเกิดอีก ภายใต้ วัฏจักรในกฎแห่งกรรม 
   ความเชื่อเรื่องอานิสงส์หรือผลบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท จะยึดหนักของกฎแห่งกรรม 
บุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติโดยตนเองก็จะได้รู้ได้ด้วยตนเอง เพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีวัฒนธรรม
ความเชื่อเรื่องการกระท า ท าดีได้ขึ้นสวรค์ ท าชั่วได้ลงสู่อบายภูมิ ในสมัยนี้สามารถเรียนดูได้ตามแหล่ง
ต่างๆ เช่นวัดจะมี รูปภาพเกี่ยวกับกฏแห่งกรรมที่ติดตามผนังของโบสถ์โดยส่วนมากจะมีรูปและประวัติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมลายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ หรือ สวรรค์ และ นรกต่างๆ  
  ข้อสังเกตุที่ผู้วิจัยพบจากเอกสารและพระไตรปิฎก ในการเกิดบนสวรรค์ของแต่และชั้นก็จะ
ขึ้นอยู่กับผลบุญที่ได้สร้าง สะสมไว้ เมื่อครั้งเราเป็นมนุษย์ แต่ในทางปฏิบัติก็จะไม่เหมือนกัน เช่น 
  ชั้นที่ ๑ จาตุมหาราชิกาภูมิ จะเน้นไปที่ การประพฤติ และการรักษาของศีล ๕ และจะเป็น
คนชอบเชิญชวนบุคคลอ่ืนๆ มาท าบุญต่างๆ  
  ชั้นที่ ๒  ตาวติงสาภูมิ จะเน้นไปที่ การให้ทาน มีจิตที่บริสุทธิ์ และเป็นคนพฤติกรรมดีงาม 
ไม่ดูหมิ่นดูแคลนใครไม่นินทาให้ร้ายกับใคร และเป็นคนที่ดูแล บิดามานดา ของตน 
  ชั้นที่ ๓ ยามาภูมิ จะตั้งใจรักษาศีล บ าเพ็ญทานเป็นประจ า และเป็นคนที่มีความสรัทธาใน
ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และไม่สงสัยหลักธรรม ไม่สนใจในการท าบาปท าความชั่ว ตั้งหน้าตั้งตา
ท าแต่กุศลกรรมในฝ่ายเดียว 
  ชั้นที่ ๔ ตุสิตาภูมิ  จะตั้งใจรักษา ศีล และให้ทาน แต่เน้นประพฤติไปในทางการฟังพระธรรม
เทศนาทั้งมีปัญญาดี หรือ เป็นโพธิสัตว์รู้ธรรม เมื่อฟังธรรมภายในจิต จะมีความสุขเกษมยินดี 
  ชั้นที่ ๕ นิมมานรตีถูมิ  จะเป็นคนที่มี จิตใจบริสุทธิ์  พยายามรักษาศีลไม่ให้ขาดแม้แต่ข้อ
เดียว แต่จะเน้นไปที่ ทานเป็นอย่างมาก 
  ชั้นที่ ๖ ปรนิมมิตวสวัดตีภูมิ  ชั้นสุดท้ายนี้ จะมีความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ในทั้ง ๓ ด้าน เลย ศีล, ทาน และ ภาวนา  
     การเกิดใน สวรรค์ชั้น รูปาวาจรภูมิ มีทั้งหมด ๑ – ๑๖ นี้ จะเน้นไปที่ สมถะกรรมฐานตัว
เดียว รวมถึง อรูปาวาจรภูมิ ที่มี ๑ - ๔ ชั้น  



๒๕๓ 

 

  ที่กล่าวมาข้างต้น ก็ข้ึนอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่งสมมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ แต่การที่จะไปเกิดใน
สวรรค์แต่ละชั้นนั้น จะมี เป็นจัยหลักอยู่ ๓ คือ ศีล เป็นตัวบอกถึงการกระท า หรือ ประพฤตกรรม ทาน
จะเป็นการเสียสละในทรัพย์ของตนที่หามาให้โดยสุจริต ภาวนา ตัวนี้จะให้เกิดปัญญา ในการท าอะไรก็จะ
ได้มีสติ  แต่ในขณะที่ก าลังท าหรือ เราต้องมีความ เชื่อ และความศรัทธานั้นๆ มันถึงจะให้ผลดีกับตัวเรา 
อย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น  คือ ๓ อย่างนี้  นรกและสวรรค์ ก็ปรากฏในพระคัมภีร์ ต่างๆ เช่น ในพระ
ไตรปิฏก และหนังสือต่างๆที่เราสามารถหาอ่านได้ และอีกอย่างหนึ่งคือ พระองค์ก็ได้ทรงตรัสถึง กุศล
ธรรม และ อกุศลธรรม ที่ท าแล้วสามารถไปบังเกิดไปเป็นชาวสวรรค์ หรือ เปตรนรก ได้  ร่วมถึง พระ
อริยสาวกบางรูปก็ได้ไปท่องเที่ยวในนรก และ สงรรค์ คือ พระโมคคัลลานะ และเหล่าพระอริยสาวก
ทั้งหลายนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันไว้ในพระคัมภีร์ หรือ ในพระไตรปิฏก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ 
และเป็นสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาของไทยเลย  
 

๕.บทสรุป 
หลักกุศลธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท  กุศล คือ กรรมดีการกระท าที่ดี  ฉลาด เกิดจาก

ปัญญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจิตใจหมายถึง การกระท าท่ีเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรือ อโม
หะเป็นตัวบ่อเกิดของคุณงานความดี ที่ออกมาจาก กาย วาจา และ ใจ ของมนุษย์กุศลเป็นสภาพธรรม
ที่ดีงามเป็นสภาพธรรมที่ตัดซึ่งอกุศลธรรม กุศล เป็นสภาพจิตใจที่ดีงาม ซึ่งจิตใจที่ดีงามนี้ ท าให้เกิดผล
ที่เป็นสุข จิตใจที่ดีงาม ย่อมเป็นเหตุท าให้ได้รับผลที่ดีงามด้วย อานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดใน
สุคติภูม ิผู้ที่สร้างกุศลจะส่งผลให้ไปเกิดใน กามาวจภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ ส าหรับด้านการ
เข้าใจต่ออานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย มีคุณค่า ๔ ด้าน คือ ด้าน
ความเชื่อ ,การด าเนินชีวิต,วัฒธรรมและด้านการศึกษา 

๖. ข้อเสนอแนะ  
 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มี
คุณค่าทางสังคมไทย ผู้วิจัยพบว่ามี เนื้อหาที่หน้าสนใจสามรถค้นคว้าได้อีก คือ  

๑. ควรศึกษาเรื่อง นรก ของพระพุทธศาสนาของเถรวาทเพ่ิมข้ึน 
๒. ควรศึกษา เกี่ยวกับผลที่ส่งให้เราไปเกิดใน นรก ว่าท าอะไรถึงไปชั้นนี้ 
๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบ สวรรค์ กับ นรก กับศาสนาอ่ืนๆ  



๒๕๔ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมในสมัยพุทธกาล (๒) เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์)และ (๓) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์คุณค่าและการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) ซึ่งเป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ(ภาคสนาม) 

ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่พุทธธรรม โดยอยู่บนฐานของการรู้เท่าทันความจริง ผู้เผยแผ่
กับผู้ฟังต้องประสานสัมพันธ์กัน มีความกรุณาต่อกันโดยเฉพาะในด้านการอบรมสั่งสอนนั้น โดยยึด 
หลักปมาณิก ๔ รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) สรุปความได้
ว่า มีวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมหลากหลายรูปแบบ ลักษณะการเผยแผ่ที่เด่นชัด คือ แบบโฆษัปปมาณิกา 
เป็นการเผยแผ่โดยใช้เสียงเป็นหลัก ศึกษาโดยดูจากครูบาอาจารย์ หลายๆ ท่านที่ได้อธิบายหัวข้อ
ธรรมต่าง ๆ  โดยศึกษทั้งวิธีการที่แสดงออก เช่น มีแสดงธรรมแบบตลก พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบ
ตามแต่บทบาท ท าให้ผู้ฟังมีความสนใจในการแสดงธรรมมากขึ้น มีทั้งบทเทศน์ บทแหล่ท านองต่าง ๆ 
โดยสอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ ด้วยโดยเฉพาะเรื่องความสามัคคีและความกตัญญูกตเวที  คุณค่าของ
การเผยแผ่พุทธธรรม มีดังนี้ คือ (๑) ด้านบุคคล (๒) ด้านศาสนา (๓) ด้านประเพณีวัฒนธรรม และ 
(๔) ด้านสังคม  
คําสําคัญ : รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรม, พระครูธีรธรรมรัต 
 
 

Abstract 

This thesis entitled ‘A study on the formation of Buddhadhamma 
propagation of Phrakruthreradhammarat (Somyos Kruaysawat)’ has three objectives: 

                                                           
๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
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๒๕๖ 

1) to study the formation of Buddhadhamma propagation in the Buddha’s time, 2) to 
study the formation of Buddhadhamma propagation of Phrakruthreradhammarat 
(Somyos Kruaysawat), and 3) to analyze the values gained from the Buddhadhamma 
propagation of Phrakruthreradhammarat (Somyos Kruaysawat). This is a qualitative 
research. 

In the research, it was found that generally the Buddhadhamma 
propagation is principally based on understanding of the reality where the propagator 
and audience should be compassionately cooperated through the principle of four 
Pamãṇikãs. When it comes to the formation of study the formation of 
Buddhadhamma propagation of Phrakruthreradhammarat (Somyos Kruaysawat), it 
could be summarized that there appeared various teaching methods, but the famous 

one was of Ghosa-pamãṇikã by which the sound was purposely used through 
learning from various teachers. In this method, he explained variety of Dhamma 
through joking where his gestures were shown according to the given roles and 
thereby bringing proper attention of Dhamma back to the audience; he also vocally 
sermonized in various tonations wherein such Dhamma teachings are mixed with 
many principles especially the principle of harmony and gratitude.  In the study of 
values of Buddhadhamma propagation, it showed that : 1) in the category of people 
2) in religion 3) in tradition an culture and 4) in society. 
Keywords : The formation of Buddhadhamma propagation, Phrakruthreradhammarat  

 

๑.บทนํา 

พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ในโลกนี้โดยไม่เลือกชั้น
วรรณะทั้งสิ้น หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาอุปนิสัยของสัตว์โลก ทรงเปรียบเหมือน
ดอกบัวสี่เหล่า ทรงตัดสินพระทัยในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์
เหล่านั้นโดยวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทรงแสดงยักเยื้องไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล 
สถานที่ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพ่ือความเหมาะสม รวมไปถึงบางครั้งใช้การสนทนาธรรม บางครั้งใช้การเทศน์ 
การตอบปัญหา เป็นต้นจนท าให้มีผู้รู้ตามธรรมที่พระองค์แสดง ที่สละบ้านเรือนออกบวชตามและเผย
แผ่ธรรมก็มีมากมาย ครั้นต่อมาได้กลายมาเป็นคณะสงฆ์มีบทบาทหน้าที่หลัก ๆ คือ ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดและรักษาพระธรรมวินัย ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทหลักในการเผยแผ่พระธรรมค าสอน โดย
ถือเป็นหน้าที่หลักที่พระสงฆ์ จะต้องท าให้เกิดขึ้น ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เพ่ือความศรัทธา
เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนที่พบ เห็นและเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติ
ธรรม องค์กรคณะสงฆ์จึงต้อง พัฒนางานให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายหรือให้เป็นไปในทิศทาง



 

 

๒๕๗ 

ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะเพ่ิมพูนศักยภาพในชีวิตและพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสสามารถที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุขได้ พระสงฆ์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการและกุศโล
บายในการเผยแผ่ธรรมเพื่อให้ประชาชนยอมรับและสามารถปฏิบัติตามได้ โดยอาศัยวิธีการสอน และ
กุศโลบายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนจะเป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรมได้ง่าย
ขึ้น สามารถชักโน้มน้าวชักจูงจิตใจประชาชนให้ประพฤติตามหลักพุทธธรรม หันมาสนใจธรรมมากขึ้น 
อีกย่างหนึ่งพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนไทย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและ
กันมาอย่างแนบแน่นทุกยุคทุกสมัยพระพุทธศาสนามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมพัฒนากล่อมเกลาจิตใจ สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยให้เกิดแก่
ประชาชนพลเมืองด้วยดีตลอดมามีหลักธรรมที่มุ่งเน้นสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนดี สามารถ
ควบคุม กาย วาจา ใจ ได้อย่างดีงาม๓ จากการเผยแผ่ของพระสงฆ์ที่ได้ถ่ายทอดมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การท าบุญกุศล การถวายสังฆทาน การฟังธรรม และการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็น
ต้น โดยอาศัยวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีการ หรือบ้านที่จัดงานดังนั้นพระสงฆ์และวัดจึงมีความส าคัญ
ยิ่งต่อสังคมไทยนับตั้งแต่สมัยโบราณมาทุกหมู่บ้านมีวัดเป็น ศูนย์กลาง มีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตใจ
และสติปัญญา เป็นศูนย์กลางของความเชื่อถือและความสามัคคี ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสังคมไทยมาอย่าง ต่อเนื่องยาวนาน ปัจจุบันนี้บทบาทของวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญเสีย
ไปเพราะความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทยเมื่อประมาณ ๗๐-๘๐ ปีที่ผ่านมาเริ่มจากสังคม
เมืองไปสู่สังคมชนบท อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ละสังคมโดยเฉพาะในชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลมาก ๆ พระสงฆ์ยังคงมี
บทบาทหลายอย่างเหมือนเดิมและเป็นความจริงที่ว่าคนไทยเกือบทุกคนจะต้องกลับเข้าสู่วัดอีกครั้ง
หนึ่ง ในวาระสุดท้ายของชีวิตกล่าวคือเมื่อทุกคนถึงแก่กรรมลงโดยทั่วไปต้องไปท าพิธี ฌาปนกิจศพ ที่
วัด เป็นต้น ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ต้องปรับบทบาทในการเผยแผ่ธรรมของตนให้สอดคล้องกับ
สังคม เหตุการณ์ พระสงฆ์ยุคหลัง ๆ ต่อมาก็มีการใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จะท าให้คนหัน
หน้าเข้าหาวัด เข้าหาธรรม จึงมีการเผยแผ่ธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นรูปแบบที่เป็นตัวเอง เป็น
เอกลักษณ์ของตนซึ่งก็ไม่ทิ้งหลักการส าคัญ๔ 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต สังคมของชาวนครราชสีมาจึงมีความสงบ
ร่มเย็นมาช้านาน ความมั่นคงของพุทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมานั้นดูได้จากจ านวนวัดที่มีมากที่สุด
ในประเทศไทยถึง ๑,๙๔๗ วัดผู้นับถือพระพุทธศาสนามีมากกว่าร้อยละ ๙๘๕ ดังนั้นกิจกรรมงานบุญที่
เกี่ยวกับศาสนาจึงได้รับการปฏิบัติเป็นประจ าเช่น งานเทศน์มหาชาติ งานศพ งานบุญอุทิศส่วนกุศล 
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๒๕๘ 

เป็นต้นล้วนมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีที่บ้านหรือที่วัดแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธในจังหวัด
นครราชสีมานิยมท าในงานบุญพิธีคือการนิมนต์พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมาแสดงพระธรรม
เทศนาในงานพิธีนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาแบบธรรมาสน์เดียว หรือ ๒ ธรรมาสน์ จะ
มีเป็นประจ าและพระสงฆ์ที่ได้รับการนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมมักเป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการ
แสดงธรรมมักจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความนิยมจากคนจ านวนมากนั้น พระครูธีรธรรมรัต (สมยศ 
กรวยสวัสดิ์) เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ได้รับความนิยม ศรัทธาจากประชาชนจ านวนมากเป็นพระนัก
เผยแผ่พุทธธรรมอีกรูปหนึ่ง ที่ได้รับการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมจนมีความรู้แจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง เห็นพระ
ธรรมค าสอนเป็นสิ่งที่ ดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐทางจิตใจที่สามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาของ ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้ ทั้งเป็นพระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเทศนา คือ (๑) 
ด้านปฏิปทา ท่านเป็นพระที่มีความเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส มีศีลาจารวัตรที่ดีงามตามหลักพระธรรม
วินัย มีความศรัทธาเลื่อมใสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ “มีความรู้พอเพียง เสียงกังวาน 
ปฏิภาณว่องไว จิตใจสะอาด มารยาทเรียบร้อย”๖  (๒) เป็นพระนักพัฒนา มีบทบาทมากมายเป็นที่ 
ยอมรับของคณะสงฆ์และพุทธบริษัท โดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่ พุทธธรรม ท่านมี 
ความสามารถในการสื่อธรรมะสอดคล้องกับพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าคือ “แจ่มแจ้ง จูงใจ 
หาญกล้า ร่าเริง”๗ เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าถึงจิตใจของ
ผู้คน โดยอาศัยแนวทางการแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลเป็นแนวทางบูรณาการเผยแผ่ ได้มีการยกพุทธ
ศาสนสุภาษิต ยกอุทาหรณ์ เล่านิทาน เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา อุปมัย ใช้วิธียกบุคคลเป็นตัวอย่าง 
และที่ส าคัญมีการแหล่ใช้เสียงที่ไพเราะแสดงหลักธรรม ให้คติข้อคิดเตือนใจ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่น และถือว่าเป็นรูปแบบและแนวทางที่ท่านได้น าเอาออกมาเผยแผ่พุทธธรรมมากที่สุด พุทธ
ธรรมที่น าเสนอเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว ท่านได้อธิบายเนื้อหาสาระธรรมชัดเจน แจ่มแจ้ง ปราศจาก
ความเคลือบแคลงสงสัย สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชนได้น ามาปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข ขัดเกลาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรมอัน
ดีงาม โดยผ่านการเทศนาที่เป็นท่วงท านองแหล่ท านองโคราชอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชาว
โคราช โดยพระผู้เทศน์แหล่ท านองโคราชจะต้องเป็นพระเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น จึงจะแสดงแหล่
มหาชาติ หรือเทศน์แหล่คติสอนใจที่เป็นท านองโคราชออกมาได้ชัดเจน และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง
ของชุมชนท้องถิ่นชาติพันธ์นั้น ๆ พระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) เป็นพระสงฆ์ที่เทศน์แหล่
ท านองโคราชได้อย่างดียิ่ง แม้ว่าปัจจุบันพระผู้เทศน์แหล่มหาชาติท านองโคราชนั้น “ยังขาดความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ยังน้อย ว่าท านองส านวนไม่ชัดเจนซึ่งจะเป็นพระเทศน์รุ่นใหม่ ๆ ที่ไม่มีการฝึกหัด 
ขาดความช านาญ พระผู้เทศน์ไม่ว่าท านองโคราชเพราะท านองโคราชจะว่ายากก็เปลี่ยนท านองไปว่า
แหล่ท านองภาคกลาง เพราะแหล่ท านองภาคกลางแหล่ง่าย”๘  แต่พระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวย
                                                           

๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๙๐ 

๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๕. 

๘ สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย/เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนารังกาใหญ่ อ.พิมาย, 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐, เวลา ๑๕.๐๖ น. 



 

 

๒๕๙ 

สวัสดิ์) ยังคงรักษารูปแบบการเทศน์แหล่ท านองโคราชได้ดี จนเป็นที่ยอมรับของพระสง์และประชาชน
ทั่วไป ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆก็ดี ในบุคคลอ่ืนก็ดีที่มี
คุณสมบัติโดด เด่นแตกต่างกันออกไปดังที่ได้กล่าวมามาเหตุการณลักษณะเชนนี้ได้บังเกิดขึ้นแลวใน
สมัยพุทธกาล หรือได้บังเกิดมีขึ้นในยุคปจจุบันนี้ด้วยผู้ที่มีความยึดถือในตัวพระสงฆก็ดี ยึดติดในตัว
บุคคลอ่ืนก็ดี เป็นการเฉพาะโดยถือเอาคุณสมบัติดีเดนของท่านเป็นประมาณนี้มี ๔ รูปแบบ คือ ๑. 
บุคคลผู้ถือรูป เป็นประมาณยอมมีความเลื่อมใสในรูป  ๒. บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ ยอมมีความ
เลื่อมใสใน เสียง  ๓. บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ ยอมมีความเลื่อมใสในความเศร้าหมอง  
๔. บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณ ย่อมมีความเลื่อมใสในธรรม๙  บุคคลผู้ถือเอาคุณสมบัติเป็นเหตุ
ปัจจัยด้านหนึ่งที่เป็นประมาณยอมท าใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นได้ทั้ง ๔ รูปแบบดังกล่าวมานี ้

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนในที่จะศึกษาว่าพระครูธีรธรรมรัตน์ (สมยศ กรวยสวัสดิ์) ซึ่งเป็น
พระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่พุทธธรรมทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชน เพ่ือให้สังคมมี
จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม เนื้อหาสาระธรรมที่ท่านน าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง
รูปแบบพระธรรมเทศนา การเทศน์มหาชาติ เทศน์แหล่ เป็นต้นที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชน
และเยาวชนในยุคปัจจุบัน ได้หันมาสนใจหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นสามารถน าเอาไป
ประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติอย่างแท้จริง ท่านมีรูปแบบ
ในการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างไรที่จะเป็นแบบอย่างให้พระสงฆ์ได้น าไปศึกษาและฝึกหัดตนเองให้เกิด
ความช านาญได ้

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมในสมัยพุทธกาล 
๒.๒ เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) 
๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและคุณค่าการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต 

(สมยศ กรวยสวัสดิ์) 
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมี
ขั้นตอนในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๑ ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙  

๒ ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ  

๓ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์  
๔ เรียบเรียง และ สรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ 

                                                           
๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘-๑๐๙. 



 

 

๒๖๐ 

๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
โดยการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ๕ รูป ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน และประชาชน ๑๐ คน รวม

ทั้งสิ้น ๒๐ รูป/คน เพ่ือน าบทสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลเสริมและเป็นส่วนประกอบของการวิจัยให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

๔. ผลการวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมในสมัยพุทธกาล สรุปความได้ การเผยแผ่พุทธ

ธรรม หมายถึง การท าให้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ขยายวงกว้างออกไปแก่บุคคลทั่วไป 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและถูกน าค าสอนนั้นไปใช้ได้อย่างแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ  

ความส าคัญของการเผยแผ่พุทธธรรม คือ เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมทางพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุความสุข  โดยอยู่บนฐานของการ
รู้เท่าทันความจริง เมื่อเป็นเช่นนี้  หลักธรรมทางพุทธศาสนาย่อมเข้ากันได้กับทุกแนวคิดในโลกที่
เป็นไปเพ่ือความสุขและอยู่บนฐานของความจริง หรือมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้มวลมนุษย์ด้วย
วิถีทางที่ไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นอีก  ซึ่งหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติของบรรพชิตที่มี
ลักษณะพิเศษ คือ มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์เป็นส าคัญ  

คุณลักษณะของผู้เผยแผ่พุทธธรรมในพุทธวิธีในการสอนนั้นต้องเริ่มต้นจากปรัชญาขั้น
พ้ืนฐานอันได้แก่ กัลยาณมิตรและมีสติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาดเป็นเบื้องต้น จากนั้นต้อง
ประกอบด้วยหลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรี ยน ที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็น
กัลยาณมิตรเป็นอันดับต่อไปเพราะในทางพระพุทธศาสนาถือว่า ผู้เผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียน
นั้นต้องประสานสัมพันธ์กัน มีความกรุณาต่อกันโดยเฉพาะในด้านการอบรมสั่งสอนนั้น โดยยึด หลักป
มาณิก ๔ แปลว่า บุคคลที่ถือประมาณต่าง ๆ กัน คนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบัติต่าง ๆ กัน เป็นเครื่องวัด
ในการที่จะเกิด ความเชื่อความเลื่อมใส ได้แก่ (๑) รูปประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในรูป(๒) โฆษ
ประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในเสียง (๓) ลูขประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในความคร่ า หรือเศร้าหมอง 
และ (๔) ธรรมประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในธรรม 

รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล คือ โดยวิธีการเข้าหาผู้นาทาง
ศาสนา การเมืองและทางเศรษฐกิจ เริ่มต้นที่ผู้น าศาสนาด้วยการเสด็จไปโปรด โดยวิธีการปฏิวัติหลัก
ค าสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม ทรงปฏิวัติทางสังคมชนชั้นที่ชาวชมพู
ทวีปยึดถือมานาน โดยการปฏิรูปค าสอนดั้งเดิม ไม่ทรงหักล้างค าสอนหรือถ้อยค าของศาสนาอ่ืนอย่าง
ทันที แต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัวหรือบางทีก็
ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม โดยวิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เป็นวิธีการเผยแผ่ที่ ใช้ความสามารถพิเศษ
เข้ามาช่วยโดยมีจุดประสงค์เพ่ือปราบปรามคนที่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องไม่ยอมรับนับถือหรือ
อยากลองดีให้สิ้นพยศ โดยวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากข้ึนท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติ
ของตนเองจึงเกิดความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรมเทศนา โดยวิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ
ที่ดีนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของนักเผยแผ่นอกเหนือจากคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม เพราะบุคลิกภาพที่สง่างาม น่ามองน่าเลื่อมใสย่อมเป็นเหตุนามาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้พบ



 

 

๒๖๑ 

เห็นได้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีหลายรูปแบบ แต่เมื่อ
รวบรวมตามที่ปรากฏโดยส่วนมากแล้ว สามารถนับจ านวนได้ ๗ วิธี ด้วยกันคือ (๑) อุปนิสินนกถา 
แปลว่า “ถ้อยค าของผู้เข้าไปนั่งไกล้” (๒) ธัมมีกถา (หรือ ธรรมกถา) แปลว่า “ถ้อยค าที่กล่าวถึง
ธรรม” (๓) โอวาทกถา แปลว่า “ถ้อยค าที่กล่าวสอน” (๔) อนุสาสนีกถา แปลว่า “ถ้อยค าที่กล่าวสอน
ให้เห็นจริง” (๕) ธัมมสากัจฉากถา (หรือเขียนว่า ธรรมสากัจฉากถา) แปลว่า “ถ้อยค าที่สนทนากัน
ในทางธรรม” (๖) ปุจฉาวิสัชนากถา แปลว่า “ถ้อยค าที่ถาม-ตอบ” และ (๗) ธัมมเทสนากถา (หรือ
เขียนว่า ธรรมเทศนากถา) แปลว่า “ถ้อยค าที่แสดงธรรม” 

จากการศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์)
สรุปความได้ว่า พระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) มีวิธีการเผยแผ่พุทธธรรม หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งการเผยแผ่ในวัดของของตน และไปตามสถานที่ต่างที่มีผู้สนใจนิมนต์ไปแสดงธรรม วิธีการเผยแผ่
โดยหลักของท่าน ศึกษาโดยดูจากครูบาอาจารย์ หลายๆ ท่านที่ได้อธิบายหัวข้อธรรมต่าง ๆ  โดยศึกษ
ทั้งวิธีการที่แสดงออก เช่น มีแสดงธรรมแบบตลก พร้อมทั้งท าถ้าทางประกอบตามแต่บทบาท ท าให้
ผู้ฟังมีความสนใจในการแสดงธรรมมากขึ้น ซึ่งในมุขตลกขบขันนั้นก็ยกตัวอย่างที่แฝงหลักธรรมไปด้วย 
เป็นหลักธรรมง่ายๆ ให้ผู้ฟังสามารที่จะเข้าใจได้ง่ายเช่น ยกตัวอย่างหัวข้อหลักธรรมเป็นประเด่นหลัก
ก่อน แล้วอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างเรียบง่ายและสบายใจในการฟัง อาจจะมีแซว หยอกเย้ากับผู้ฟัง
บ้าง จะท าให้ผู้ฟังตั้งใจและจดจ่อในการแสดงธรรม หรืออาจจะเป็นแหล่น านองต่าง ๆ ตามโอกาส 
เพ่ือเพ่ิมอรรถสรในการฟังพระธรรมเทศนา  

 

๕.บทสรุป 
รูปแบบของการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) ประกอบไป

ด้วย (๑) รูปแบบการเทศนา จะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเทศน์มหาชาติ เป็นการเทศน์ที่มี
รูปแบบเฉพาะ ในส่วนของเนื้อหาก็ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้เป็นอย่างดี และมีการเพ่ิมเติมในส่วนที่จะ
สร้างอรรถรสและความน่าสนใจในการรับฟังด้วย, การเทศน์ท าทอง โดยเทศน์เป็นเรื่องราวสอดแทรก
หลักธรรมค าสอนไปในเนื้อหาและเนื้อแหล่, การเทศน์ปุจฉาวิสัชนา เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ขึ้นไป มีทั้ง
แบบการตั้งหัวข้อหลักธรรมเป็นโจทย์เพ่ือถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน สร้างความศรัทธาให้แก่ผู้คน  และ
การเทศน์แบบยกเอานิทานพ้ืนบ้านมาเป็นตัวอย่างแล้วถาม-ตอบหัวข้อธรรม เพ่ือเป็นการอธิบาย
หัวข้อธรรมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ในส่วนช่วงท้ายของการเทศน์จะมีการแหล่สอดแทรกหัวข้อธรรม  (๒) 
รูปแบบการสวด เช่น สวดสังคหะ โดยการสวดจะมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องนรก สวรรค์ การความท าดี
แล้วจะได้ไปสวรรค์ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะสวดครั้งละ ๔ ปริเฉท เท่านั้น ในปัจจุบันก็มีศรัทธาของ
สาธุชนที่นิยมชมชอบในการสวดสังคหะเพ่ิมมากข้ึน (๓) รูปแบบการสร้าง มีดังนี้ คือ สร้างวัด เพ่ือเป็น
สถานที่เพ่ือท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน สิ่งก่อสร้าง
เหล่าก็สามารถสอดแทรกพุทธธรรมค าสอนไว้ตามรูปแบบ รูปลักษณ์ ภาพวาดไว้ตามสิ่งปลูกสร้ าง  
และ (๔) รูปแบบการส่งเสริมการศึกษา ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและการศึกษาพระปริยัติธรรม  

คุณค่าของการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) มีดังนี้ คือ (๑) 
ด้านบุคคล เป็นประโยชน์ของความสามัคคี  เป็นทางแห่งความสุข มีความสุขได้เพราะความสามัคคี



 

 

๒๖๒ 

ของหมู่คณะ มีน้ าใจโอบอ้อมอารีและเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลอุดหนุนกันเช่นนี้ ย่อมน ามาซึ่งความรัก เคารพนับ
ถือกัน เชื่อมไมตรีกัน (๒) ด้านศาสนา จะเก่ียวเนื่องด้วยความเคารพและศรัทธาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ยาวนาน เป็นความเชื่อด้วยเรื่องการท าบุญกุศล การให้ทาน และรักษาศีล ทั้งยังเป็นการสืบทอด
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาการเทศน์ เนื้อหาแหล่ต่าง ๆ ก็มีคติ
ธรรมอันลึกซึ้งแฝงอยู่ด้วย (๓) ด้านประเพณีวัฒนธรรม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่า เพราะเป็น
แสดงถึงวิถีชีวิต การด ารงตนของคนในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ด้านจิตใจ ด้านบุคคล 
ด้านสังคม เป็นต้น  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
และ (๔) ด้านสังคม จะเน้นไปที่การมีส่วนร่วม เพราะความส าคัญของการมีส่วนรวมส่งผลถึงประเด็น
ส าคัญ คือ ประการแรก ท าให้มีความเสียสละ และ ประการที่สอง เป็นการสร้างความสามัคคี ส่งผล
ท าให้ชุมชนและสังคมมีความสุข มีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

๖. ข้อเสนอแนะ  
การท าวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปทีก่ารศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต 

(สมยศ กรวยสวัสดิ์) ยังมีประเด็นที่น่าศึกษาอีกมากผู้วิจัยไม่สามารถจะน ามากล่าวได้หมดในงานวิจัยนี้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเรื่องดังต่อไปนี้  

๑) ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักภาวนา ๔ เพ่ือการพัฒนาการเทศน์แหล่ท านองโคราช 
๒) ศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในพุทธสถานเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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๒๖๕ 

 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธบิาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา 
ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

An Application of the Principle of Four Iddhipãdas into Learning Dhamma Studies of 
Boonwattana School’s Students, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 

 
แม่ชีอมรรัตน์ พุทธอริยวงศ์๑ 

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.๒ 
ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์๓ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรม
ศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
เรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕ ที่ก าลังเรียนธรรมศึกษาของโรงเรียนบุญวัฒนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๕๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่า t – test และ F-test วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis of Variance) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ 
 ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียน
โรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจิตตะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ รองลงมาคือ ด้านวิมังสา 

                                           
๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชสีมา 
๒ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชีมา 
๓ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชีมา 



๒๖๖ 

 

ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ ด้านวิริยะ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ และด้านน้อยที่สุด คือ ด้านฉันทะ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ 
ตามล าดับ การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียน
โรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง นครราชสีมา จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  (Sig. = .
๘๔๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญ
วัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  (Sig. = .๒๐๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  การ
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig. = 
.๓๐๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญ
วัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับชั้นธรรมศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
(Sig. = .๙๔๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียน
ธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในเรียนธรรมศึกษา ได้แก่ ด้านฉันทะ นักเรียนควรมีความ
พอใจ ในการเรียนธรรมศึกษา ด้านวิริยะ นักเรียนควรมีความขยันหมั่นเพียร ความพยายาม ในการ
เรียนธรรมศึกษา ด้านจิตตะ นักเรียนควรมีความเอาใจใส่ ความตั้งใจ มีสมาธิ ในการเรียนธรรมศึกษา 
และด้านวิมังสา นักเรียนควรมีการทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง ในการเรียนธรรมศึกษา เพ่ือให้
การเรียนธรรมศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ , การเรียนธรรมศึกษา, นักเรียน 
 
 

Abstract 

This thesis entitled ‘An application of the principle of four Iddhipãdas into 
learning Dhamma studies of Boonwattana School’s students, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province’ has three objectives: 1) to study the application of the 
principle of four Iddhipãdas into learning Dhamma studies of Boonwattana School’s 
students, Mueang District, Nakhon Ratchasima province, 2) to compare the 
application of the principle of four Iddhipãdas into learning Dhamma studies of 
Boonwattana School’s students, Mueang District, Nakhon Ratchasima province by 
individual factors, 3) to study the problems, obstacles and suggestions in applying 
the principle of four Iddhipãdas into learning Dhamma studies of Boonwattana 
School’s students, Mueang District, Nakhon Ratchasima province.  
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This is a qualitative research. 358 Population used in this research were 
Boonwattana school’s secondary students, first to fifth level, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima province. The research tools were of questionnaire scale level, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, F-test and an analysis of variance (One 
Way ANOVA) was also used through Computer program for statistical analysis. 
Problems, obstacles, suggestions and conclusion were provided. 

In the research, it was found that: 
1) The application of the principle of four Iddhipãdas into learning 

Dhamma studies of Boonwattana School’s students, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima province was overall at the high level of average 3.73, when each factor 
was taken into account, thoughtfulness was at highest level of average 3.83, then the 
investigation was at the average of 3.75, in perseverance it was at the average of 
3.74, and the will was at the less level of average 3.59. 2) The comparison of the 
application of the principle of four Iddhipãdas into learning Dhamma studies of 
Boonwattana School’s students, Mueang District, Nakhon Ratchasima province done 
by factors of gender showed no difference (Sig. = .845), when considering individual 
factor was taken into account, it showed no difference in all factors which was a 
statistically significant difference at 0.05 level. 3) The comparison of the application 
of the principle of four Iddhipãdas into learning Dhamma studies of Boonwattana 
School’s students, Mueang District, Nakhon Ratchasima province done by age overall 
showed no difference (Sig.=.200), when considered by individual factor, it showed 
that all factors were not different which were a statistically significant difference at 
0.05 level. 4) The comparison of the application of the principle of four Iddhipãdas 
into learning Dhamma studies of Boonwattana School’s students, Mueang District, 
Nakhon Ratchasima province done by the level of secondary school overall showed 
no difference (Sig.=.308), when considered by individual factor, it showed that all 
factors were not different which were a statistically significant difference at 0.05 
level. 5) The comparison of the application of the principle of four Iddhipãdas into 
learning Dhamma studies of Boonwattana School’s students, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima province done by the level of Dhamma studies overall showed no 
difference (Sig.=.941), when considered by individual factor, it showed that all factors 
were not different which were a statistically significant difference at 0.05 level. 6) In 
the study of problems, obstacles, and suggestions on the application of the principle 
of four Iddhipãdas into learning Dhamma studies of Boonwattana School’s students, 
Mueang District, Nakhon Ratchasima province, this research was proposed that it 
should support students to apply the principle of four Iddhipãdas into learning 



๒๖๘ 

 

Dhamma studies through the following virtues: will; students should be content with 
learning Dhamma studies, energy; they should make an endless effort to study 
Dhamma studies, thoughtfulness; they should pay proper attention to the lessons 
while learning Dhamma studies, and investigation; they should examine and correct 
whatever problems arise while learning Dhamma studies so that their study will be 
of more effective and fruitful results. 

Keywords : An Application of the Principle of Four Iddhipãdas ,Learning Dhamma 
Studies ,Students 

๑. บทน า 
ปัจจุบันนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงบริบทแห่งการพัฒนา

ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงมุ่งเน้นแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและ
ด้านวัตถุจนกลายเป็นวัตถุนิยม ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมถูกละเลยเป็นผลท าให้คนในสังคมไทย
ห่างไกลศาสนา จึงส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีงามตามโครงสร้างของสังคมไทยจางหายไป  
ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะต้านทานกับสภาพปัญหาแวดล้อมจนท าให้
เกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว พบว่า รากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริง คือการไม่ได้รับการกล่อมเกลาด้าน
จิตใจ ถูกละเลยจากสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษาที่จะปลูกฝังในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม 
จนท าให้ขาดความส านึกต่อหน้าที่ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอกที่ไม่เหมาะสม การปฏิรูประบบราชการได้แยกงานศาสนาออกจากกระทรวงศึกษาธิการท าให้
สิ่งดีงามที่เคยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือ บ้าน วัด โรงเรียน ไม่สามารถเชื่อมต่อในเรื่องการน าหลักธรรม
เข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนในชาติ การเรียนการ
สอนของสถานศึกษาไม่เห็นความส าคัญในเรื่องศาสนา ท าให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีความรู้แต่ไม่
เห็นความส าคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นสัญญาณบอกเหตุอย่างชัดเจนว่าการพัฒนา
สังคมไทยต่อจากนี้ไปจะต้องพัฒนาในเชิงรุกในทุกด้าน โดยเฉพาะการน ามิติทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ
ในวิถีชีวิตของประชาชนอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินทุนทางสังคมเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จะต้องอาศัยทุนทางสังคมที่มีคุณภาพได้ก าหนดกรอบแนวคิดพ้ืนฐานใน
การพัฒนาโดยเฉพาะสถาบันศาสนา จะต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการวงการศาสนา โดยกระตุ้นให้
สถาบันศาสนามีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข๔  

                                           
๔ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 

ธรรมศึกษาในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด , ๒๕๔๙), 
หน้า ๓-๕. 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนบุญวัฒนา จึงมีความสนใจที่จะ 
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในส่วนใดที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาให้ดีขึ้น และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเรียนธรรมศึกษา เพ่ือให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ไม่ติดไปตามกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียน

โรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของ

นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ใน

การเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษา 
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือให้การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
เรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” มีสาระครอบคลุม
ครบถ้วนเหมาะสมส าหรับน าไปพัฒนาต่อไป 
 

๕. ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา 
ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้มาจากการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๕๘ 
ชุด โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับชั้นธรรมศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ ๑) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๔ รองลงมาเป็นเพศชาย ๑๔๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๐๖ ตามล าดับ ๒) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๑๔ – ๑๕ ปี จ านวน 
๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๒ รองลงมามีอายุระหว่าง ๑๖ – ๑๘ ปี จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๖.๐๔ และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง ๑๒ – ๑๓ ปี จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔ 
ตามล าดับ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗ รองลงมา คือ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๓๙ มัธยมศึกษาปีที ่๒ จ านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๑ มัธยมศึกษาปีที ่๓ จ านวน ๗๐ 



๒๗๐ 

 

คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๕ และน้อยที่สุด คือมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๒๘ ตามล าดับ ๔) ระดับชั้นธรรมศึกษาจากตารางที่ ๕.๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี จ านวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๒ รองลงมา คือ นักเรียนธรรม
ศึกษาชั้นโท จ านวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗ และน้อยที่สุด คือ นักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก 
จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๑ ตามล าดับ  ๑) ด้านฉันทะ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านฉันทะ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๙, S.D. = .๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนมีความพอใจในการเรียนวิชาวินัย (  = 
๓.๖๒, S.D. = .๘๓) และนักเรียนมีความพอใจในสื่อการเรียนการสอนวิชาวินัย (  = ๓.๖๒, S.D. = .
๘๑) รองลงมา คือ นักเรียนมีความพอใจในสื่อการเรียนการสอนวิชาพุทธ (  = ๓.๖๑, S.D. = .๘๑) 
และล าดับน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีความพอใจในการเรียนวิชาธรรม (  = ๓.๕๓, S.D. = .๘๒) 
ตามล าดับ ๒) ด้านวิริยะ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียน
โรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านวิริยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๗๔, S.D. = .๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ นักเรียนมีความเพียรพยายามในการเขียนกระทู้ให้ลายมือสะอาด ถูกต้อง เรียบร้อย 
สวยงาม (  = ๔.๐๑, S.D. = .๘๒) รองลงมา คือ นักเรียนพยายามเข้าเรียนวิชาธรรมให้ได้ตรงตาม
เวลาที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ (  = ๓.๘๗, S.D. = .๘๗) และล าดับน้อยที่สุด คือ นักเรียนเพียร
พยายามจ าชื่อและเรื่องราวบุคคลส าคัญในวิชาพุทธให้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (  = ๓.๕๔, S.D. = .
๘๙) ตามล าดับ ๓) ด้านจิตตะ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียน
โรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านจิตตะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๘๓, S.D. = .๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ นักเรียนมีความตั้งใจในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมให้ได้ตามหลักเกณฑ์และ
โครงสร้างการเขียนกระทู้ได้อย่างถูกต้อง (  = ๔.๑๓, S.D. = .๘๔) รองลงมา คือ นักเรียนมีสมาธิตั้ง
มั่น เอาใจใส่ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม (  = ๓.๙๖, S.D. = .๘๗) และล าดับที่น้อยที่สุด คือ 
นักเรียนมีสมาธิ เอาใจใส่ในการเรียนวิชาพุทธ และตั้งใจอ่านหนังสือก่อนสอบ (  = ๓.๖๓, S.D. = .
๘๙) ตามล าดับ ๔) ด้านวิมังสา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียน
โรงเรียนบุญวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านวิมังสา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๗๕, S.D. = .๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ นักเรียนทบทวนบทเรียนก่อนสอบ มีการวางแผนการเขียนโครงสร้างกระทู้ก่อนลงมือ
เขียน และตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงการเขียนวิชากระทู้ก่อนส่งข้อสอบทุกครั้ง  (  = ๓.๘๖, S.D. = .
๙๐) รองลงมา คือ นักเรียนทบทวนบทเรียนก่อนสอบ และตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงกระดาษค าตอบ
วิชาพุทธก่อนส่งข้อสอบทุกครั้ง (  = ๓.๘๒, S.D. = .๘๕) และลับดับที่น้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์วิชาวินัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (  = ๓.๖๖, S.D. = .๙๑) ตามล าดับ 
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๖. บทสรุป 
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการพัฒนาการเรียนที่ควบคู่กับหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหลัก
อิทธิบาท ๔ เมื่อน ามาปฏิบัติแล้วก็จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้านการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ด้านฉันทะ เป็นหลักที่มีความส าคัญอันดับแรก คือ ความพอใจในการเรียน
ธรรมศึกษา ควรเสริมแรงด้วยการสร้างแรงจูงใจ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนธรรมศึกษาของ
นักเรียน ด้านวิริยะ มีความขยันหมั่นเพียร ความพยายาม ในการเรียนธรรมศึกษา ให้นักเรียนขยัน
อ่าน ขยันท่อง ขยันจ า ความส าเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรในการเรียนธรรมศึกษา ด้านจิตตะ มี
ความเอาใจใส่ ความตั้งใจ มีสมาธิ ในการเรียนธรรมศึกษา เพราะเมื่อมีความตั้งใจจริง มีสมาธิตั้งมั่น 
จะท าให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งในการเรียนธรรมศึกษา ด้านวิมังสา มีการพิจารณา การทบทวน 
ตรวจสอบ แก้ไขพัฒนาปรับปรุง ในการเรียนธรรมศึกษา ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนที่ควบคู่ด้วยหลัก
อิทธิบาท ๔ จึงท าให้การเรียนย่อมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสบความส าเร็จตามที่ปรารถนา 
อิทธิบาท ๔ จึงเป็นหลักประกันของความส าเร็จทุกประการ 
 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมองเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ๒) ควรมีนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา โดยจัดตั้งคณะกรรมการ ติดตาม
และประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบุญ ๓) นโยบายสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียน เข้าสอบ และสอบผ่าน เช่น รางวัล คะแนนในรายวิชาต่าง ๆ หรือ
การชมเชยเมื่อสอบผ่าน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเรียนและเป็นการให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนคนอ่ืน วัฒนา ในทุกปีให้พัฒนาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรน าผลการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒) ควรน าปัญหาและอุปสรรค ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนบุญวัฒนา เพ่ือให้การเรียนธรรมศึกษาของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพประสิทธิ๓) ผู้สอนธรรมศึกษาควรพัฒนาและผลิตสื่อการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
ปัจจุบัน ควรมีเทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และควรใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลายให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน๔) ทางโรงเรียนควรสนับส่งเสริมให้น า
หลักสูตรธรรมศึกษามาประยุกต์สอนรวมในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ความรู้ความจ าให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ๕) โรงเรียนควรมุ่งเน้นและ
พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่ควบคุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึง
สติปัญญา แล้วน าหลักการเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ๒) 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน ๒๓๖ รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่า   
F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis of Variance) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  โดย
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์สรุปโดยภาพ
                                                           

๑ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๒ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคร
ราชีมา 
 ๓ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคร
ราชีมา 
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รวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านศีลสิกขามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ รองลงมาคือ ด้านสมาธิสิกขา มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๐ และน้อยที่สุดคือ ด้านปัญญาสิกขา 
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ ตามล าดับ  ๒. การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่านิสิตที่มีสถานภาพต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แตกต่างกัน     (Sig. =๐.๐๓๘) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ ด้านอายุ นิสิตที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่แตกต่าง
กัน  (Sig. =๐.๐๙๗) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ด้าน
ระดับการศึกษา นิสิตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไม่แตกต่างกัน (Sig. =๐.๕๘๐) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ และด้านคณะ นิสิตที่มีคณะแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน (Sig. =๐.๑๓๒) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ๓. การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา ด้านศีลสิกขา ควรจะพัฒนานิสิตโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมที่เน้นพัฒนาคุณธรรม
มากกว่าวัตถุ ยึดมั่นในความถูกต้องให้มาก และปฏิบัติตนให้ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาในขั้นปัญญานั้นเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากสมาธิ เพราะสมาธิกับปัญญานั้นมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันคือ ต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญา สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้เกิดปัญญาเดินหน้าท างานด้วยความ
มุ่งมั่นเพียรพยายามพร้อมกันนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
เพ่ือให้มีความพร้อมกับทุก ๆ ด้านในสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, นิสิต 

Abstract 
This thesis entitled ‘An Application of the Principle of Threefold Training 

into the Development of the Quality of Life of  Mahachulalongkornrajavidyalaya’s 
Students, Nakhonratchasima Campus’ has three objectives: 1) to study the 
application of the principle of Threefold Training into the development of the quality 
of life of Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, Nakhonratchasima Campus, 2) 
to compare the application of the principle of Threefold Training into the 
development of the quality of life of Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, 
Nakhonratchasima Campus, by means of individual factors, and  3) to study the 
problems, obstacles and suggestions to apply the principle of Threefold Training into 
the development of the quality of life of Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, 
Nakhonratchasima Campus. This is a quantitative research. 236 Population were of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, Nakhonratchasima Campus, bachelor, 
master degree, and Ph.D. candidate. The research tools were of rating-scale 
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questionnaires, Percentage, Average (X ), Standard Deviation, F-test, and One Way 
ANOVA Analysis of Variance. The statistical scores were analyzed by computer 
program to conclude the data, problems and suggestions. 

In the research, it was found that: 
1. In the application of the principle of Threefold Training into the 

development of the quality of life of Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, 
Nakhonratchasima Campus, it showed that it was overall at high  level with average 
3.92, in considering each factor, it showed that training in morality was at highest 
level with average 3.98, training in concentration was at lower level than the 
previous one with average 3.90 and training in wisdom was at level with average 3.87 
respectively. 

2. In the comparison of the application of the principle of Threefold 
Training into the development of the quality of life of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, Nakhonratchasima Campus done by 
each status quo, it showed that students whose status quo was in difference come 
to apply threefold training principle into the development the quality of life were 
different (Sig. =0.038) which was a statistically significant difference at 0.05 level, and 
thereby was in accordance with the set up hypothesis, in age students whose age 
was different come to apply threefold training principle in the development of the 
quality of life (Sig. =0.097 which was which was a statistically significant difference at 
0.05 level and that was not in accordance with the given hypothesis, in educational 
level students whose level of study was different from each other come to apply 
threefold training principle into the development of the quality of life were not 
different (Sig.=0.580) which was a statistically significant difference at 0.05 level and 
that was not in accordance with the given hypothesis, and in faculty students whose 
faculty was different come to apply threefold training into the development of the 
quality of life were not different (Sig.=0.132) which was a statistically significant 
difference at 0.05 level and that was not in accordance with the given hypothesis. 

3. In the study of the problems, obstacles and suggestions on the 
application of threefold training principle into the development of the quality of life 
of Mahachulalongkornrajavidyalaya’s students, Nakhonratchasima Campus, it showed 
that in training of the precepts students should be developed through consideration 
of public benefit focusing on more development of virtues than material ones; they 
could have real understanding of things and thereby behaving in accordance with 
the university’s regulations and they should be developed through wisdom which is 
the third level next to the concentration because both concentration and wisdom 
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are mutually connected; one should have concentration and then wisdom, once 
mind is properly trained by concentration and then wisdom comes forward to make 
endless effort in working and solving problems and obstacles of life. Consequently, 
happy life could be actualized in all present situations. 
Keywords : An Application of the Principle of Threefold ,Development of the Quality 
of Life, Students 

๑. บทน า 
พระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่ขยายทั่วชมพูทวีป และท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงอย่าง

รวดเร็ว โดยเริ่มจากการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า พร้อมกันนั้นได้ส่งเสริมให้มี
การศึกษา คือ วิปัสสนาธุ ระและคันถธุ ระ อันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไป 
พระพุทธศาสนามองการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ดังนั้นจึงมีหลักธรรมค าสอนที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไว้มากมาย พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเชื่อว่าปฐมเหตุแห่งการเกิดของเหล่า
สัตว์เป็นจ านวนมากซึ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยนั้น ส่วนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสระ๔  และได้มีการ
วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ ถือได้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์พิเศษ ที่มีความแตกต่างจาก
สัตว์ทั้งหลายอื่น สิ่งที่ท าให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษได้แก่ สิกขา หรือ การศึกษา คือการเรียนรู้ฝึกฝน โดย
การพัฒนามนุษย์โดยตัวมนุษย์เอง ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาและสั่งสอนมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตน ตั้งมั่น
อยู่ในความดี ซึ่งหลักไตรสิกขาเป็นการด าเนินไปตามความเป็นจริงที่ต้องการให้พุทธบริษัทส าเร็จ
ประโยชน์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน การพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขานี้
เป็นระบบการฝึกฝนและการปฏิบัติอย่างที่เราเรียกว่า “การศึกษา” เป็นภาษาอังกฤษว่า Education 
ส าหรับบุคคลฝึกตัวเองนี้เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาหรือเจริญว่า Development ในการพัฒนาบุคคล
ทางพระพุทธศาสนายังแบ่งได้เป็นบันไดสามขั้น กล่าวคือ ขั้นแรกจะต้องสอนให้ทุกคนประพฤติตนให้
เรียบร้อยดีงาม มุ่งให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ข้อปฏิบัติเบื้องต้น ใคร ๆ ก็รู้กันว่าศีล 
และความหมายของศีล ก็คือ การท ากาย วาจา ให้เรียบร้อย การพัฒนาที่สมบูรณ์แบบจ าเป็นต้อง
พัฒนาให้ครบทั้ง ๒ ด้าน กล่าวคือ ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจให้ควบคู่กับทัศนคติ 
โดยเฉพาะทัศนคติเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ คือ พัฒนาจิตให้มีธรรมเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระทั่งพัฒนาจิตให้มีสมาธิตั้งมั่น มั่นคง สะอาด สว่าง จากกิเลสเครื่องเศร้า
หมองทั้งหลาย จนเป็นจิตที่ควรแก่การท างาน สามารถจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ๕ เพ่ือให้ผู้ที่
ศึกษาหาความรู้หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการศึกษาหรือหน้าที่อยู่
เสมอ ท าให้ชีวิตเกิดความก้าวหน้าในการศึกษาหาความรู้หรือหน้าที่ที่ตนกระท า ถือเป็นหลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้มีหลักการและวิธีการมากมายเพ่ือให้
มนุษย์ทุกคนน าหลักธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติ ตามสภาพชีวิตของบุคคลนั้นที่จะพึงกระท าหรือ
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สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนได้๖ โดยมีหลักการพัฒนามุ่งเจาะจงพัฒนาตัว
บุคคล ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ไตรสิกขา อันได้แก่ ๑) ศีล คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้าน
การสัมพันธ์ติดต่อปฏิบัติจัดการกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ทั้งด้วยอินทรีย์ต่าง ๆ และ
ด้วยพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า การมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยไร้การเบียดเบียน หรือ
การด าเนินชีวิตที่เกื้อกูลแก่สังคมและแก่โลก  ๒) สมาธิ คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านจิต หรือ
ระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความมี
ไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญู ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ 
ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ความมีสติ สมาธิ ในด้านความสุข เช่น 
ความมีปีติอ่ิมใจ ความปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจพูดสั้นๆ ว่า 
พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต   ๓) ปัญญา คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนา
ในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เข้าสู่แนวทางของความเป็นจริง การ
รู้จักหาความรู้ การรู้จักคิดพิจารณา การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรู้ ความเข้าใจ 
ความหยั่งรู้เหตุผลการเข้าถึงความจริง การน าความรู้มาใช้แก้ปัญหา และคิดการต่าง ๆ ในทางเกื้อกูล
สร้างสรรค์๗ โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิต   

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา อาจกล่าวได้ว่า เป็นการพัฒนาเพ่ือการ
ดับทุกข์ต่าง ๆ ที่เข้ามาขวางกั้นความสุขในการด าเนินชีวิต จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินชีวิตในพัฒนาการศึกษาหา
ความรู้ของนิสิตและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขสืบไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑ . เ พ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

๓. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
                                                           

๖ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก, สุวฑฒโนวาท, (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐-๑๑๑. 

๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: 
สหธรรมิก, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๔. 



 
 

 
๒๗๙ 

 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  เพ่ือให้การวิจัยเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา” มีสาระครอบคลุมครบถ้วนเหมาะสมส าหรับน าไปพัฒนาต่อไป 

 

๕. ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง“การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา” ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) แบบไม่เป็นสัดส่วน และการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๘  และได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จ านวน ๒๓๖ ชุด แล้วน าข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้โดยมี
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ ตอน ดังต่อไปนี้     ๑) ด้านศีลสิกขา การประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขต
นครราชสีมา ด้านศีลสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๗๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ นิสิตมีความเคารพนอบ
น้อม (  = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๘) รองลงมาคือ นิสิตปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี (  = ๔.๐๕, S.D. 
= ๐.๗๓) และน้อยที่สุดคือ นิสิตท าตามกฎระเบียบของมหาลัยอย่างเคร่งครัด (  = ๓.๘๘, S.D. = 
๐.๗๙ ) ตามล าดับ. ๒) ด้านสมาธิสิกขา การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ด้านสมาธิสิกขา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (   = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๐) ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ 
นิสิตด ารงตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวและมหาวิทยาลัย (  = ๔.๐๘, S.D. = 
๐.๗๗) รองลงมาคือ นิสิตรู้จักอดทน อดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ (  = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๓) และน้อยที่สุดคือ 
นิสิตหมั่นศึกษาหาความรู้นอกเวลาเรียนอยู่เสมอ (  = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๘๓)ตามล าดับ. ๓) ด้าน
ปัญญาสิกขา การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ด้านปัญญาสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = ๓.-
๘๖, S.D. = ๐.๗๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมาก
ที่สุด คือ นิสิตรู้จักการด ารงชีวิตโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (x = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๗๘) 
รองลงมาคือ นิสิตมีกระบวนการแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ โดยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ (x = 
๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๗) และน้อยที่สุดคือ นิสิตจัดกิจกรรมแนะแนวและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชน
ที่อาศัย (x = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๘๔) ตามล าดับ. 

๖. บทสรุป 

                                                           
๘ ธานินท์ศิลป์ จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑), หน้า ๔๙. 



 
 

 
๒๘๐ 

 

จากการวิจัยการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ด้านศีล
สิกขา พบว่า อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา มีนโยบายการพัฒนาให้นิสิตมีความพร้อมใช้หลักธรรมในการเรียน โดยมีการจัดฝึก
โครงการปฏิบัติธรรมทุกปีและยังสนับสนุนการรักษาศีลในการด ารงชีวิต เป็นแนวทางในการปฏิบัติทุก
วัน เป็นหลักปฏิบัติและเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอ้ืออ านวยกับตนเองและผู้อ่ืน โดย
การน าหลักไตรสิกขาคือศีลมาประยุกต์ใช้ เพราะศีลเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคคลซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ พระพุทธินันทน์ บุญเรือง๙ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ
ยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า ศีลเป็นการพัฒนากายเหมือนกันแต่ต่างกันที่จุดมุ่งหมาย 
เพราะว่าเปรียบเสมือนปากทางแห่งการเข้าสู่ระบบของความสมดุลยภาพของชีวิต ส าหรับมนุษย์ผู้
ฝึกฝนพัฒนาให้เป็น     อารยชน ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ท าความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนและสังคม นี้เป็น
ขั้นง่ายที่สุดเป็นฝุายลบ ต่อมาในทางบวกก็คือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน แก่สังคม 
การมีระเบียบวินัย การอยู่ร่ วมกันกับผู้ อ่ืนด้วยดี  และการประกอบอาชีพสุจริตด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรซึ่งรวมไปถึงการฝึกฝนในสัมมาอาชีวะนี้เป็นเรื่องของศีล ศีลในทางพุทธศาสนาไม่ใช่
เพียงแต่การ เว้นจาก การเบียดเบียนกันทางกาย วาจาเท่านั้น การพัฒนาศีลก็คือการพัฒนาการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยดี อย่างเกื้อกูลเป็นประโยชน์และมีอาชีพที่ถูกต้อง การพัฒนาศีลนี้ ปัจจุบันเรียก
กันว่า “พัฒนาการทางสังคม” 

จากการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ด้าน
สมาธิอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ฝึกอบรมโดยการนั่งสมาธิเพ่ือใจตนเองให้สงบสุขยิ่งขึ้น ให้มี
ความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ให้มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน ให้มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและอดทนต่อหน้าที่การงาน ให้มี
การอบรมจิตโดยการท าสมาธิก่อนปฏิบัติหน้าที่ ท าให้แก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยการใช้มีสมาธิ และ
ปลูกฝังถึงความส าคัญของสมาธิ ทั้งนี้ก็เพราะสมาธินั้นเป็นกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของจิต 
ทั้งในด้านคุณธรรมเพ่ือให้เกิดความเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติ และมีความอดทนที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและ
บรรลุเปูาหมายตามเจตนารมณ์ของตนเองรวมไปถึงองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)๑๐ กล่าวว่า สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การ
พัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่นความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ใน
ด้านความสามารถของจิต เช่น          ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ 
ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส่ 
ความรู้สึกพอใจ พูดสั้นๆว่า พัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของจิต ท าให้รู้ทันสภาวะอารมณ์

                                                           
๙ พระพุทธินันทน์ บุญเรือง, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาตร์เพ่ือพัฒนา, (บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย, 
๒๕๔๙), หน้า๙๐. 

๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมิก, 
๒๕๓๘), หน้า ๒๗-๓๔. 



 
 

 
๒๘๑ 

 

ที่มากระทบตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู ภูมิประดิษฐ์๑๑ ผล
การ วิจัยพบว่า นักเรียนที่ฝึกสมาธิให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิและจากการ
ประเมินพฤติกรรมจริยธรรม พบว่าพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักเรียนภายหลังการฝึกสมาธิสูงกว่า 
ก่อนการฝึกสมาธิ ร้อยละ ๘๐.๑๖ ก็เพราะว่าการฝึกสมาธิก่อนการเรียน ท าให้มีความตั้งใจแน่วแน่ใน
การเรียนรู้มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิ สมาธิจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน 

จากการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ด้าน
ปัญญา อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า นิสิตรู้จักการด ารงชีวิตโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองในทุก
สถานการณ์โดยใช้หลักเหตุและผล มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเป็นที่พ่ึงของคนรอบข้างได้
ยามเมื่อเขามีปัญหา มีกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ โดยการน าหลักธ รรมมา
ประยุกต์ใช้ ให้มีวินัยในตนเอง มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ าเสมอ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของปัญญา ทั้งนี้ก็เพราะปัญญาเป็นกระบวนการหนึ่ง
ส าหรับ การฝึกอบรมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ รู้จักด าเนินการใช้ปัญญา
วิเคราะห์เหตุผล รู้จักวินิจฉัย คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เพราะว่าความเชื่อในหลักเหตุผลดังกล่าวถือว่า
เป็นความเชื่อพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต
โต)๑๒ ว่า ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาใน ด้านการรู้ความจริงเริ่มตั้งแต่ความเชื่อความเห็น 
ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การวินิจฉัย ไตร่ตรองตรวจสอบ คิดการอย่างสร้างสรรค์ 
เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็นตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็น
สากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและ ชีวิตที่ให้มิจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร 
ทุกข์ (คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น) และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระพุทธินันทน์ บุญ
เรือง๑๓ พบว่า การพัฒนาปัญญานั้นเป็นการเข้าใจในศิลปะวิทยาการความเจริญทางวิชาการ และ
วิชาชีพที่ว่าให้รู้จริงเข้าใจจริงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเบื้องต้นต่อจากนี้ลึกซึ้งลงไปอีกคือ การรับรู้เรียนรู้
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติให้การศึกษาศิลปวิทยาก็ตามหรือ
เรื่องอ่ืนๆก็ตามการใช้ปัญญาคิดวินิจฉัยการต่างๆจะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่ถูกครอบง าบัญชา
โดยกิเลสและสร้างสรรค์ความส าเร็จที่ท าให้พัฒนาตนพัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆขึ้น นี้
เป็นปัญญาที่เข้าใจโลกและชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่แท้จริงเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ต้อง
น ามาใช้ในการวินิจฉัยด้วย  

                                                           
๑๑ เรณู ภูมิประดิษฐ์, "การศึกษาเปรียบเทียบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมระหว่างนักเรียนที่ฝึกสมาธิและ

ไม่ได้ฝึกสมาธิในช้ันเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๔), บทคัดย่อ. 

๑๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมิก, 
๒๕๓๘), หน้า ๙๑. 

๑๓ พระพุทธินันทน์ บุญเรือง, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๙), บทคัดย่อ 



 
 

 
๒๘๒ 

 

จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า การพัฒนาในขั้นปัญญานั้นเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากสมาธิ
เพราะสมาธิกับปัญญานั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันคือ ต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญา สมาธิเตรียมจิต
พร้อมให้เกิดปัญญาเดินหน้าท างานด้วยความมุ่งมั่นเพียรพยายามพร้อมกันนั้นก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แล้วก็จะสามารถหลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้ง
ปวงมาเป็นอิสระได้ด้วยปัญญา 

๖. ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ควรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเรื่องการท างานโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา เพ่ือเป็น

ตัวอย่างให้กับนิสิตและอาจารย์โดยเป็นบรรทัดฐานในการส่งเสริมปฏิบัติตาม 
๒. ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาที่มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 
๓. ควรประชาสัมพันธ์ให้นิสิตในการพัฒนาอย่างในการใช้หลักไตรสิกขาเป็นตัวอย่างน าร่อง 

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

๑. ควรน าผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เช่น จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการในการเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือกระตุ้นนิสิตให้มีความใฝุรู้
ใฝุเรียนต่อไป 

๒. ควรน าผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ๓. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นิสิต  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ๖.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
     ๑. ควรศึกษาแนวทางการเรียนของนิสิตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรในสมัยปัจจุบัน 
 ๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนของนิสิตและ
ควรจะศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับความคิดเห็นบทบาทนิสิตที่มีผลต่อกระบวนการเรียนในมหาวิทยาลัย 
 ๓. ควรศึกษาวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมบุคลากรตามหลักไตรสิกขา
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิ

มรรค ๒) เพ่ือศึกษาสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิมุตติมรรค ๓) เพ่ือเปรียบเทียบสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค  

ผลการวิจัยพบว่าสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่งโดย พระพุทธโฆสาจารย์ ซึ่งเป็น
พระอรรถกถาจารย์ชาวชมพูทวีป แต่งขึ้นในสมัยที่ท่านเดินทางไปที่ศรีลังกา เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงแนว
ทางการปฏิบัติ   เพ่ือไปถึงนิพพานเป็นคัมภีร์คู่มือเพ่ือเข้าถึงนิพพาน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ยึดหลัก
ไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปัญญา เป็นหลักหรือเป็นหัวข้อในการอธิบาย ตัวคัมภีร์จึงแบ่งเป็น ๓ ภาค 
โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็นบท ที่เรียกว่านิเทศ ไว้ ๒๓ นิเทศ มีสีลนิเทศเป็นต้น ลักษณะการแต่งเป็น
แบบ วิมิสสะ หรือแบบผสม เพราะมีทั้งส่วนที่เป็นร้อยกรอง และร้อยแก้วผสมกันไปตลอดทั้งเล่ม 

สมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิมุตติมรรค อธิบายไตรสิกขาอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้น     
แต่งโดยพระอุปติสสเถระ เดิมแต่งเป็นภาษาบาลีต้นฉบับสูญหายไป เหลือแต่ฉบับที่แปลเป็นภาษาจีน 
รูปแบบการแต่งคัมภีร์วิมุตติมรรคเป็นแบบวิมิสสะ คือผสมกันระหว่างร้อยแก้วและร้อยกรอง ส่วนมาก
จะมีร้อยแก้ว ร้อยกรองเป็นส่วนน้อย การด าเนินเรื่อง ด าเนินตามแบบการเขียนคัมภีร์อรรถกถา
โดยทั่วไป คือประกอบด้วยปณามพจน์ อุทเทศคาถา เนื้อหาสาระ และนิคมนคาถาสมถกัมมัฏฐานมี
ลักษณะของการแต่งคัมภีร์อรรถกถาซึ่งมีแนวทางในการอธิบายความตามหลักภาษาตามล าดับ    มี ๔ 
ขั้นตอน คือ ๑.ปณามคาถา คือ คาถาบูชาพระรัตนตรัย ๒.อุทเทศคาถา คือ นิทานคาถา หรือ บทน า
๓.สารัตถะ คือ ส่วนเนื้อหาท่านผู้แต่งประมวลธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎก มีการนิยาม 
ความหมายทางไวยากรณ์ ๔.นิคมนคาถา คือ บทสรุป เอาไตรสิกขาเป็นกรอบและอธิบายไปตาม
แนวของวิสุทธิ ๗ ประการ มีเนื้อหาของ ๑๒ นิเทศ 

                                                           
๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา

เขตนครราชสีมา 
 ๓ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา  
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การศึกษาเปรียบเทียบสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค มี
รายละเอียดการปฏิบัติสมฤกัมมัฏฐานในประเด็น ด้านโครงสร้างเนื้อหา บุพกิจเบื้องต้นก่อน  การ
ปฏิบัติการเรียนกัมมัฏฐาน เนื้อหา การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติในกัมมัฏฐานแต่ละข้อมีเนื้อหาของ
สมถกัมมัฏฐาน ตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แบ่งออกเป็น ๗ หมวด คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ หรือ (อัปปมัญญา ๔) อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑ จุตุธาตุววัฏฐาน ๑ และ
อรูปฌานกัมมัฏฐาน ๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้ง ๒๓ นิเทศและคัมภีร์วิมุตติมรรค มีเนื้อหา ๑๒ นิเทศที่
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทั้ง ๒ ครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในประเด็น บุพกิจเบื้องต้น
ก่อนการปฏิบัติ การเรียนกัมมัฏฐาน เนื้อหา การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ ในกัมมัฏฐานแต่ละข้อ
เนื้อหาของสมถกัมมัฏฐาน ตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แบ่งออกเป็น ๗ หมวดคือ กสิณ ๑๐   
อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ หรือ (อัปปมัญญา ๔) อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน 
๑ และอรูปฌานกัมมัฏฐาน ๔ อธิบายเนื้อหาของสมถกัมมัฏฐานว่าโดยอารมณ์มี ๔๐ ประการ ที่เป็น
เครื่องมือในการศึกษา ปฏิบัติ เมื่อศึกษาถูก เข้าใจถูก ก็ส่งผลให้ปฏิบัติถูก รู้ว่าอารมณ์กัมมัฏฐานชนิด
ใดใช้ส าหรับเพ่งเป็นอารมณ์แล้วจะท าให้จิตแนบแน่นกับอารมณ์กัมมัฏฐาน ท าให้กิเลสนิวรณ์ สงบ
ระงับ สามารถท าให้ฌานจิตเกิดได้ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นล าดับไปจนถึงปัญจมฌาณได้ 

ผลการเปรียบเทียบบุพกิจเบื้องต้นก่อนปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานของผู้ที่จะเข้าอบรมปฏิบัติ    
มีอยู่ ๗ ประการ ดังนี้ ๑) การตั้งตนอยู่ในศีล ๒) การตัดปลิโพธเครื่องกังวลใหญ่ ๑๐ ประการ  ๓) การ
แสวงหากัลยาณมิตรที่มีความรู้ในการให้กัมมัฏฐาน ๔) การศึกษาที่เหมาะกับจริตของตน  ๕) การเว้น
จากสถานที่ที่เป็นโทษแก่การปฏิบัติ ๖) การอยู่ในสถานที่ที่สะดวกแก่การปฏิบัติ ๗) การตัด   พุททก
ปลิโพธเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เป็นบุพกิจเบื้องต้นที่มีความแตกต่างกัน ในส่วนที่กล่าวมา
เหมือนกันในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคที่เหมือนกันมีอยู่ ๒ ข้อ ได้แก่ ๑) การแสวง
กัลยาณมิตรผู้ให้กัมมัฏฐาน และ ๒ การเลือกสอนกัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริตผู้ปฏิบัติ เพราะเป็น     
ส่วนส าคัญในการเริ่มต้นก้าวไปสู่การศึกษาปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้อง และ
เป็นผลส าเร็จทางจิตใจที่สงบเย็น เป็นสุขของผู้ปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ 
ค าส าคัญ : เปรียบเทียบ,สมถกัมมัฏฐาน,วิสุทธิมรรค, วิมุตติมรรค 

 
Abstract 

The thesis entitled ‘A comparative study on the concentration development 

in Visuddhimagga and Vimuttimagga’ has three objectives: ๑) to study the 

concentration development in Visuddhimagga, ๒) to study the concentration 

development in Vimuttimagga, and ๓) to compare the concentration development in 

Visuddhimagga and Vimuttimagga. This is documentary research. 

In the study, it was found that the concentration development in 

Visuddhimagga was composed by Buddhaghosacãraya, a commentary Buddhist monk 

of Champudīpa; he wrote it when we went to Sri Lanka. This scripture explains the 

practical way leading to Nibbãna; it is regarded as a handbook written for those who 

really want to attain Nibbãna. According to the text, it is based on the principle of 
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threefold training, precept, concentration and wisdom serving as the principle or 

explanation. In it, three parts are structured by chapterization called Nidesa or 

exposition; it is of ๒๓ expositions, such as Sīla Nidesa etc. Its style of composition is 

called Vimissa or a mixed style because it includes both poem and prose. 

According to Vimuttimagga, the concentration development explains 

threefold training which serves as the way leading to liberation composed by 

Upatissa; early it is written in Pali but its origin text disappeared, just Chinese version 

remains, its style of composition is of a mixed style, that is, it is written by style of 

poem and prose; mostly it is prose, less poem. It imitated the style of commentaries in 

general, that is, it begins with words of respect, verse of the first, contents and then 

verse of conclusion. In this respect, the concentration development is of the 

characteristic of commentary composition where the explanation is done by four 

steps: ๑) words of respect; this means words used to pay homage to Triple Gems, ๒) 

verse of the first; this means the verse of introduction, ๓) the essence of contents; this 

part is used to sum up all Dhamma in Tipiṭaka where the definition and meaning of 

grammar are provided, and ๔) conclusion; it refers to the conclusion where its 

framework is made threefold training and seven kinds of Visuddhi are used in ๑๒ 

kinds of Nidesa.  

In comparing the concentration development in Visuddhimagga and 

Vimuttimagga, many points were found; in the contents; the first task one should 

initiate before starting the concentration development, contents, practice and its 

results gained from the concentration development as appeared in Visuddhimagga 

were of seven groups; ๑๐ kinds of mediation device, of foulness, of recollection, four 

sublime states of mind, or (Appamaññã), ๑ kind of Āhãrepaṭkūlasaññã, ๑ kind of 

Catuthãtuvavaṭṭhãna, and four kinds of Arūpajhãnkammaṭṭhãna, ๒๓ types of Nidesa 

of Visuddimagga and ๑๒ types of Vimuttimagga appear in two scriptures covering the 

concentration development in the beginning of practice, learning Kammaṭṭhãna, 

contents, practice, and its results. In each Kammaṭṭhãna of concentration development 

as appeared in Visuddhimagga, seven groups were given as follows: ๑๐ kinds of 

mediation device, of foulness, of recollection, four sublime states of mind, or 

(Appamaññã), ๑ kind of Āhãrepaṭkūlasaññã, ๑ kind of Catuthãtuvavaṭṭhãna, and four 

kinds of Arūpajhãnkammaṭṭhãna using to explain the contents of concentration 

development where ๔๐ objects of meditation are mentioned which serve as the 

handbook in studying and practicing. Once rightly understood, practice is also right; 

one should know that which one is suitable for oneself where meditation practice 

would be done accordance with the meditation objects whereby mindfulness gained 

from absorption would arise from the first till the fifth one. 

In comparing the beginning task before concentration development, seven 

essential practices are mentioned: ๑) one should follow precepts, ๒) one should cut off 
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๑๐ kinds of worries, ๓) one should seek for good friendship who really understands 

Kammaṭṭhãna, ๔) suitable inclination should be considered, ๕) one should avoid the 

place for practice where there is no danger, ๖) one should stays in the place where the 

practice becomes convenient, ๗) one should cut off any worry; this is what is the 

difference. Apart from that, there are two similarities in Visuddhimagga and 

Vimuttimagga: ๑) seeking for good friendship who can offer Kammaṭṭhãna, and ๒) 

suitable instruction of Kammaṭṭhãna should be given according to the practitioner 

because this part is regarded as the most important ones leading to the goal of the 

concentration development where the calm and cool mind is expected by those who 

follow ๔๐ objects of meditation techniques. 

The results gained from comparing the contents, practice and its results in 

Visuddhimagga and Vimuttimagga showed that both are in accordance with one 

another, just some practical ways are different. It can be sum up as follows: when one 

follows any kind of Kammaṭṭhãna, its result is to gain the insight of reality of life, 

being mindful without careless, getting rid of attachment, living life with mindfulness, 

being full of wisdom. Once trained, it leads to Nibbãna or it serves as the foundation 

of further insight development. When one follows concentration development, such 

as, recollection in body, breathing in breathing out, Catuthãtuvavaṭṭhãna or 

Āhãrepaṭkūlasaññã; one is expected to meet blissful plane, that is, one will not fall 

into woeful plane. Suffice to say that one expected to have blissful plane in the future. 

Out of those, one result of the practice of concentration development is to get five 

kinds of Abhiññã belonging to worldly sphere. 

Keywords : Comparative ,Visuddhimagga ,Vimuttimagga 

 

๑.บทน า 

ในคัมภีร์มหาวงศ์กล่าวถึงประวัติพระพุทธโฆสะผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคไว้ว่าท่านเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ใกล้กับเมืองพุทธคยา  ประเทศอินเดียฝ่ายใต้ในวัยเยาว์ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยา 
ตามธรรมเนียมของพราหมณ์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทมากท่านได้เดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ 
ของอินเดีย เพ่ือโต้ตอบเรื่องปรัชญากับนักปราชญ์ทั้งหลาย วันหนึ่งท่านได้พบกับพระเรวัตเถระที่วัด
แห่งหนึ่งหลังจากที่ไต่ถามปัญหาทางธรรมะจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและขอออกบวช 
ได้สมญานามว่า พุทธโฆสะเพราะเสียงของท่านมีความลึกซึ้งสื่อความหมายทางธรรมดุจดังพระสุรเสียง
ของพระพุทธเจ้า 

เมื่อบวชแล้วพระพุทธโฆสะได้รจนาคัมภีร์ญาโณทัยและอัตถสาลินี – อรรถกถาของ    
ธัมมสังคณี อันเป็นคัมภีร์แรกของพระอภิธรรมปิฎก เมื่อท่านเริ่มเขียนอรรถกถาปริตรพระเรวัต   
แนะน าให้ท่านเดินทางไปประเทศลังกา เพ่ือศึกษาภาษาสิงหลและคัมภีร์อรรถกถาที่ลังกา แล้วแปล
อรรถกถาสิงหลออกเป็นภาษามคธ (บาลี) เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาสิงหล เพราะในอินเดีย
เวลานั้นมีแต่พระไตรปิฎก ไม่มีอรรถกถาเหมือนอย่างลังกาพระพุทธโฆสะเดินทางไปประเทศลังกา 
ตรงกับช่วงรัชกาลของพระมหานาม พระพุทธโฆสะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านสังฆปาลในส านักของ
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ฝ่ายมหาวิหาร และขออนุญาตแปลอรรถกถาสิงหลเป็นภาษามคธ (บาลี) คณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารขอให้
ท่านพิสูจน์ความสามารถด้วยการเขียนอธิบายขยายความคาถา ๒ บท พระพุทธโฆสะอธิบายได้อย่าง
ละเอียดมีเนื้อความครอบคลุมค าสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า คือ กล่าวถึง เรื่อง ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ผลงานนี้คือคัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิสุทธิมรรค นับว่าเป็นปกรณ์ส าคัญปกรณ์หนึ่ง๔จัดเป็นคัมภีร์ส าคัญฝ่ายเถรวาทคัมภีร์หนึ่ง
ในชั้นนวัฎฐกถา รจนาขึ้น เมื่อหลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๙๕๖ ปี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๙)       
พระพุทธโฆสะอาศัยโบราณอรรถกถา ๓ คัมภีร์ เป็นหลักใหญ่ในการแต่งอรรถกถา ๓ คัมภีร์ที่ว่านั้น คือ 

๑. มหาอรรถกถา เป็นคัมภีร์เดิมที่เคยผ่านการสังคายนาครั้งแรก อันมีพระมหากัสสปะ
เป็นประธานมาแล้ว และถูกถ่ายทอดเป็นภาษาสิงหลเมื่อสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนายังนานาประเทศ ๒. มหาปัจจรีอรรถกถา     
แต่งขึ้นที่ประเทศลังกา ๓. กุรุณทีอรรถกถาแต่งขึ้นที่ประเทศลังกาเช่นกันอรรถกถาทั้งสามคัมภีร์นี้
จารึกไว้เป็นภาษาสิงหล ใช้เป็นคัมภีร์หลักในการแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคดังกล่าวอรรถกถาทั้งหลายใน
สมัยอนุราชปุระ ถือเอาคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เป็นหลักในการเขียนอรรถกถา และคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน
บรรจุในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีประโยค ปธ. ๘ วิชาการแปลมคธเป็นไทย
ด้วย นับว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นผลงานที่ส าคัญท่ีสุดของพระพุทธโฆสะ ท าให้พุทธชนรุ่นหลังได้ศึกษา
พระปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา 

คัมภีร์วิสุทธิมรรคแบ่งเป็น ๓ ภาคคือ ภาคแรกกล่าวถึงเรื่องศีล เริ่มตั้งแต่อธิบายว่า ศีลคือ
อะไร มีความหมายว่าอย่างไร ศีลมีลักษณะ มีกิจ มีผลปรากฎ และมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มีคุณประโยชน์
ต่อชีวิตอย่างไร มีกี่ชนิด มีอะไรเป็นอุปสรรค ควรรักษาศีลกันอย่างไร ตลอดจนกล่าวเฉพาะเรื่องการ
ประพฤติปฏิบัติของผู้ถือบวชด้วย  ภาคที่สอง กล่าวถึงเรื่องสมาธิ คล้ายกับเรื่องศีล คือ เริ่มต้นด้วย
การอธิบายว่า สมาธิคืออะไร โดยความหมายอย่างไรจึงเรียกว่าสมาธิ มีกี่ชนิด อะไรเป็นอุปสรรคไม่ให้
มีสมาธิ หรืออะไรท าให้สมาธิที่มีไม่พัฒนา อะไรคือวิธีเจริญสมาธิ ในเรื่องวิธีการเจริญสมาธินี้ได้กล่าว
อย่างละเอียด เช่น เรื่องลักษณะสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เจริญสมาธิได้ดี การมีกัลยาณมิตรช่วย
ส่งเสริมแนะน า ลักษณะจิตของผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิและวิธีการเจริญที่เหมาะสมกับจริตแต่ละแบบ 
การเจริญสมาธิแบบ กสิณ ฌาน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ มรณานุสสติ ฯลฯ การฝึก
สมาธิแบบ อานาปานสติ รูปฌาน ประโยชน์ของการฝึกสมาธิอภิญญาจิต  ภาคที่สามกล่าวถึงเรื่อง
ปัญญา เริ่มตั้งแต่ความหมายของค าว่าปัญญา ลักษณะของปัญญา ชนิดของปัญญา วิธีการเจริญ
ปัญญา ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวความเป็นจริง ซึ่งจ าเป็นต้องรู้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ปัญญาเกิดขึ้น 
ได้แก่ การเข้าใจเรื่องชีวิตซึ่งเป็นเบญจขันธ์ คือ ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ระดับของความเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ ดังกล่าว อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจจ์ ๔ ปฏิจจสมุป
บาท วัฏจักรแห่งกรรมและผลแห่งกรรม กฎไตรลักษณ์ ล าดับขั้นแห่งปัญญา ตลอดจนประโยชน์ของ
การเจริญปัญญาและการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง  

                                                           
๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๙. (กรุงเทพมหานคร:  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ค าน า. 



๒๙๐ 

 

วิมุตติมรรค เป็นวรรณคดีบาลีประเภทประกรณ์พิเศษที่อธิบายไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา อันเป็นวิมุตติมรรค (ทางแห่งความหลุดพ้น) เป็นคู่มือส าหรับศึกษาและปฏิบัติธรรม       
ซึ่งแต่งก่อนหนังสือที่มีชื่อคล้ายกันพระเถระผู้รจนา วิมุตติมรรค มีชื่อว่าพระอุปติสสเถระ ประวัติ   
ความเป็นมาของท่านไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน๕ ศาสตราจารย์นาไกสันนิษฐานว่า ผู้รจนา วิมุตติ
มรรค คือพระอรหันต์อุปติสสะ ชาวลังกาผู้ช านาญพระวินัย และมีชื่อปรากฎอยู่ในคัมภีร์ ปริวาร ของ
พระวินัยปิฎก ท่านมีผลงานแพร่หลายในรัชกาลของพระเจ้าวสภะ ผู้ครองราชย์ในลังกา ระหว่าง   
พ.ศ. ๖๐๙-๖๕๓  

คัมภีร์วิมุตติมรรคจะพบว่า การอธิบายธรรม ในวิมุตติมรรคยังคงเป็นแบบเถรวาท ที่อาศัย
แหล่งอ้างอิงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา เชิงอรรถที่น ามาอ้างอิงท้ายเล่มนี้เป็นเอกสารหลักฐานที่
ยืนยันว่า ผู้รจนาวิมุตติมรรค ได้ประมวลความรู้จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์บาลีอ่ืนๆ     
มาอธิบาย ไตรสิกขาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการเขียนแบบถามตอบที่สั้นกระชับ ตรงประเด็น นับว่า
เป็นวิธีการประพันธ์ ที่ต่างจากวิสุทธิมรรคอย่างเห็นได้ชัด การที่คัมภีร์วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรค    
จะอธิบายเรื่องไตรสิกขาเหมือนกัน มิได้หมายความว่า คัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งจะไม่ส าคัญหรือไม่จ าเป็น 
การศึกษาคัมภีร์ทั้งสอง จะเสริมซึ่งกันและกันกล่าวคือ วิมุตติมรรค จะช่วยให้ผู้อ่านจับประเด็นหลัก
และได้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อธรรมนั้นๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะที่วิสุทธิมรรค จะให้ค าอธิบาย  
ข้อธรรมอย่างละเอียด พร้อมทั้งเสนอกรณีตัวอย่างประกอบเป็นบุคลาธิษฐาน 

อย่างไรก็ตาม จากประวัติการแต่งคัมภีร์วิสุทธิมมรรคและวิมุติมรรคถึงแม้ว่าจะอธิบาย
เรื่องศีล สมาธิและปัญญาเหมือนกันแล้วก็ยังมีความต่างกันในบางประเด็นในส่วนสมถกัมมัฏฐาน      
ที่กล่าวในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรค มีขอบเขตการกล่าวถึงอยู่ ๓ ประเด็นคือ เนื้อหาของ
กัมมัฏฐาน รูปแบบหรือวิธีการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ มีทั้งที่เหมือนกันและต่างกันของทั้ งสอง
คัมภีร์๖ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากศึกษาประเด็นสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์    
วิมุตติมรรคซึ่งกัมมัฏฐานมีความส าคัญเนื่องจากเป็นที่ตั้งแห่งการงานของจิต๗ โดยงานวิจัยนี้  จะมุ่ง
ศึกษาเฉพาะสมถกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ ได้แก่การปฏิบัติธรรมด้วย  การบริกรรม
เป็นการบ าเพ็ญเพียรทางจิตโดยใช้สติเป็นหลัก มุ่งให้จิตสงบ ระงับจากนิวรณ์ซึ่ง   เป็นตัวขัดขวางจิต
ไม่ให้บรรลุความดีเป็นส าคัญ เป็นอุบายวิธีที่หยุดความฟุ้งซ่านแห่งจิตซึ่ง   มักจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์
ต่างๆ  ดังนั้นหากศึกษาสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์ทั้งสองดังกล่าวก็จะท าให้ทราบความเหมือนความ
แตกต่างกันซึ่งจะท าให้เกิดความความเข้าใจเกี่ยวกับสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 

 

                                                           
๕ พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค , แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๖. 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า บทน าภาคภาษาไทย. 
๖ ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน, “สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของวิปัสสนากัมมัฏฐาน”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุฎษีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๒),  
หน้า ๘. 

๗ พระศรีวรญาณ (วิ), หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานในพระพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,ใน เก็บเพชรจากพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๕), หน้า ๓๐๑. 



๒๙๑ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
๒.๒ เพ่ือศึกษาสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิมุตติมรรค 
๒.๓ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Document Research) มีล าดับขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
๓.๑ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์วิมุตติมรรค ด้านเนื้อหา 

โครงสร้าง และรูปแบบการแต่ง 
๓.๒  ศึกษาข้อมูลด้านการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา   คัมภีร์

วิสุทธิ - มรรค และคัมภีร์วิมุตติมรรค 
๓.๓ ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์วิมุตติ

มรรคในด้าน เนื้อหา การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ 
๓.๔ สรุปผลการวิจัย และเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 

๔. ผลการวิจัย 
 จากการที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันของสมถกัมมัฏฐาน    
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์วิมุตติมรรค พบว่าด้านเนื้อหา ทั้งสองคัมภีร์กล่าวไว้สอดคล้องเป็นแนว
เดียวกัน การแข่งจ านวนสมถกัมมัฏฐานก็ยึดแนวเดียวกัน คือ แบ่งออกเป็นกสิณ ๑๐ อสะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อรูปฌาน ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุตววัฏฐาน ๑ รวมเป็น ๔๐ 
ประการ จ านวนกัมมัฏฐาน ทั้ง ๔๐ ออกเป็นบัญญัติกัมมัฏฐาน ๒๘ ปรมัตถกัมมัฏฐาน ๑๒ ด้านการ
ปฏิบัติ ทั้งสองคัมภีร์กล่าวไว้สอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกันเป็นวิธีการปฏิบัติบางเรื่องก็แตกต่างกัน 
บางเรื่องก็ใกล้เคียงกัน ด้านผลการปฏิบัติ ทั้งสองคัมภีร์กล่าวไว้สอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกันซึ่ง
สามารถ    สรุปประเด็นได้ดังนี้ ๑. เป็นการอยู่พักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) 
ข้อน้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนา คือ ระดับฌาน ส าหรับพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ท ากิจเพ่ือความ
หลุดพ้นเสร็จแล้ว ไม่ต้องใช้ฌานเพ่ือบรรลุภูมิธรรมใดๆ ต่อไปอีก ๒. เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่ง
วิปัสสนา ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได้ หรือข้ันอุปจาระก็ได้แต่ไม่โปร่งนัก ประโยชน์ข้อนี้
ใช้ส าหรับพระเสขะและปุถุชน ๓. เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งอภิญญา ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิ
ขั้นอัปปนาส าหรับผู้ได้สมาบัติ ๘ แล้ว เมื่อต้องการอภิญญาก็อาจท าให้เกิดข้ึนได้ ๔ .  ท า ใ ห้ ไ ด้ ภ พ
วิเศษ คือ เกิดในภพที่ดีที่สูง ข้อนนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนา ส าหรับพระอรหันต์และพระ
อนาคามี ผู้ได้สมาบัติ ๘ แล้วท าให้เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิต     ตลอด ๗ วัน ๕. ท าให้ได้ภพ
วิเศษ คือ เกิดในภพที่ดีที่สูง ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนา ส าหรับพระอรหันต์และพระ
อนาคามี ผู้ได้สมาบัติ ๘ แล้วท าให้เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอด ๗ วัน 
 ผลการปฏิบัติอานาปนสติกัมมัฏฐานเป็นขั้นตอน การนับลมท าให้ระงับวิจิกิจฉา  การ
ติดตามท าให้ระงับวิตกท่ีหยาบและท าให้อานาปานสติเกิดขึ้นไม่ขาดตอน การกระทบท าให้ก าจัดความ
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ฟุ้งซ่านและให้สัญญามั่นคง การตั้งมั่น ท าให้ปีติและสุขเกิดขึ้นรู้โดยอารมณ์ คือ เมื่อผู้ปฏิบัติอานาปาน
สติจนได้ฌานที่ ๒ เข้าฌาน ๒ ที่มีปีติ สุข เอกัคคตา ปีติย่อมเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัตินั้นรู้แจ้งใน
อารมณ์นั้น เพ่ือออกจากฌานแล้วก็พิจารณา  ปีติที่เคยได้แล้วรู้โดยอารมณ์กัมมัฏฐาน ไม่หลงลืม คือ 
ครั้นเข้าฌาน ๒ ที่มีปีติ ออกจากฌาน ๒ แล้วผู้ปฏิบัติพิจารณาปีติที่ประกอบในฌานที่ ๒ นั้น โดย
ความสิ้นไปเสื่อมไป ปีติก็เป็นอันได้ชื่อว่ารู้แจ้งแล้วโดยไม่หลงลืม การรู้ลักษณะของปีติโดยความสิ้นไป
เลื่อมไปนี้ เป็นการรู้ด้วยวิปัสสนา ปัญญา นี้เป็นการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานที่ปฏิบัติแล้วเบาสบาย 
ปลอดโปร่ง 
 

๕.บทสรุป 
สมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่งโดย พระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งเป็นพระอรรถกถา

จารย์ ชาวชมพูทวีป แต่งขึ้นในสมัยที่ท่านเดินทางไปประเทศศรีลังกา เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อไปถึงนิพพาน สมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิมุตติมรรค อธิบายไตรสิกขาอันเป็นทางแห่ง
ความ   หลุดพ้น แต่งโดยพระอุปติสสเถระ เดิมแต่งเป็นภาษาบาลี การศึกษาเปรียบเทียบสมถ
กัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค มีรายละเอียดการปฏิบัติสมฤกัมมัฏฐานใน
ประเด็น ด้านโครงสร้างเนื้อหา บุพกิจเบื้องต้นก่อน  การปฏิบัติการเรียนกัมมัฏฐาน เนื้อหา การ
ปฏิบัติ และผลการปฏิบัติในกัมมัฏฐานแต่ละข้อมีเนื้อหาของสมถกัมมัฏฐาน ตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิ
สุทธิมรรค แบ่งออกเป็น ๗ หมวด คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ หรือ (อัปป
มัญญา ๔) อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑ จุตุธาตุววัฏฐาน ๑ และอรูปฌานกัมมัฏฐาน ๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค
ทั้ง ๒๓ นิเทศและคัมภีร์วิมุตติมรรค มีเนื้อหา ๑๒ นิเทศที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทั้ง ๒ ครอบคลุม
รายละเอียดการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในประเด็น บุพกิจเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติ การเรียนกัมมัฏฐาน 
เนื้อหา การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ ในกัมมัฏฐานแต่ละข้อเนื้อหาของสมถกัมมัฏฐาน ตามที่ปรากฏ
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แบ่งออกเป็น ๗ หมวดคือ กสิณ ๑๐   อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ 
หรือ (อัปปมัญญา ๔) อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ และอรูปฌานกัมมัฏฐาน ๔ อธิบาย
เนื้อหาของสมถกัมมัฏฐานว่าโดยอารมณ์มี ๔๐ ประการ ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษา ปฏิบัติ เมื่อ
ศึกษาถูก เข้าใจถูก ก็ส่งผลให้ปฏิบัติถูก รู้ว่าอารมณ์กัมมัฏฐานชนิดใดใช้ส าหรับเพ่งเป็นอารมณ์แล้วจะ
ท าให้จิตแนบแน่นกับอารมณ์กัมมัฏฐาน ท าให้กิเลสนิวรณ์ สงบระงับ สามารถท าให้ฌานจิตเกิดได้
ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นล าดับไปจนถึงปัญจมฌาณได้ผลการเปรียบเทียบบุพกิจเบื้องต้นก่อนปฏิบัติสมถ
กัมมัฏฐานของผู้ที่จะเข้าอบรมปฏิบัติ   มีอยู่ ๗ ประการ ดังนี้ ๑) การตั้งตนอยู่ในศีล ๒) การตัด
ปลิโพธเครื่องกังวลใหญ่ ๑๐ ประการ  ๓) การแสวงหากัลยาณมิตรที่มีความรู้ในการให้กัมมัฏฐาน ๔) 
การศึกษาที่เหมาะกับจริตของตน  ๕) การเว้นจากสถานที่ที่เป็นโทษแก่การปฏิบัติ ๖) การอยู่ใน
สถานที่ที่สะดวกแก่การปฏิบัติ ๗) การตัด   พุททกปลิโพธเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เป็นบุพกิจ
เบื้องต้นที่มีความแตกต่างกัน ในส่วนที่กล่าวมาเหมือนกันในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคที่
เหมือนกนัมีอยู่ ๒ ข้อ ได้แก่ ๑) การแสวงกัลยาณมิตรผู้ให้กัมมัฏฐาน และ ๒ การเลือกสอนกัมมัฏฐาน
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ที่เหมาะกับจริตผู้ปฏิบัติ เพราะเป็น     ส่วนส าคัญในการเริ่มต้นก้าวไปสู่การศึกษาปฏิบัติสมถ
กัมมัฏฐานให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้อง และเป็นผลส าเร็จทางจิตใจที่สงบเย็น เป็นสุขของผู้ ปฏิบัติ
สมถกัมมัฏฐาน ๔๐ 

๖. ข้อเสนอแนะ  
 เปรียบเทียบการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคเป็น
การศึกษาเพ่ือให้เห็นความแตกต่างในการอธิบายไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยเฉพาะ       
สมถกัมมัฏฐานจัดได้ว่าเป็นพ้ืนฐานในการที่จะยกอารมณ์เข้าสู่วิปัสสนา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ การที่จะ
ยกอารมณ์เข้าสู่วิปัสสนากัมมัฏฐานจะต้องมีสมถกัมมัฏฐานเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปฏิบัติสมถ
กัมมัฏฐานที่ผู้วิจัยได้ศึกษานี้จะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาการปฏิบัติที่ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน
ได้ การที่จะปฏิบัติให้บรรลุ เป้าหมายของพระพุทธศาสนาจะต้องมีการยกอารมณ์เข้าสู่วิปัสสนา
กัมมัฏฐาน การศึกษากัมมัฏฐานที่ดีควรมีการศึกษาทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานควบคู่     
กันไป และนอกจากนี้การศึกษาสมถกัมมัฏฐานในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาหลายรูปแบบ หากมี
การศึกษาสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรคก็จะท าให้  มี
แนวทางในการประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมในรูปแบบใหม่ได้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิเคราะห์หลักปฏิรูปเทสวาสะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ เป็นการวิจัยเชิง

เอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาท๒) เพ่ือ
ศึกษาปฏิรูปเทสวาสะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนาเถรวาทและ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
หลักปฏิรูปเทสวาสะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทย 

ผลการวิจัยพบว่า ค าว่า ปฏิรูปเทสะในพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่เหมาะสมกับการอยู่
อาศัยเพ่ือการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสิ่งแวดล้อมหรือสภาพรอบตัวที่เป็นบุคคล สิ่ง
ต่าง ๆ ที่จะเอ้ือให้ผู้อยู่อาศัยได้มีสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่ อันเป็นสัมมาอาชีพให้
เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มที่ ท าให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จได้ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมมี
ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาชีวิต ๔ ลักษณะ คือ ๑) มีที่อยู่อาศัยเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ ท า
กิจกรรมต่าง ๆ มีความปลอดภัยการคมนาคมไปมาสะดวก  ๒) มีอาหาร ข้าวน้ า เครื่องอุปโภคบริโภค
อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการประกอบอาชีพและพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต ๓) มีบุคคลที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมมีศีลธรรมเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามหลักศาสนาและกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและ ๔) มีธรรมะสะดวกเหมาะสม คือ อยู่ในประเทศนั้นมีกฎหมายมีการปกครองที่เป็นธรรม 
ให้โอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม เป็นต้น ปฏิรูปเทสวาสะนั้นมี ๒ 
ประเภท คือ ส าหรับบรรพชิตและส าหรับคฤหัสถ์ อีกอย่างหนึ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ก าลังพัฒนาใน
ทุกด้านจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พัฒนาสรรพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ การที่บุคคลได้อยู่ในปฏิรูปเท
วาสะย่อมมีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้พบความเจริญแก่ชีวิตได้มากกว่าคนอ่ืน ท าให้ได้พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจอันส่งผลถึงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาศีลธรรมให้เจริญงอกงามในจิตใจได้ย่อม

                                                           
๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
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ได้รับประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดจนได้ประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุนิพพานอันเป็นจุดหมาย
สูงสุดทางพุทธศาสนา 
ค าส าคัญ : ปฏิรูปเทสวาสะ,การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

Abstract 

This thesis entitle ‘A study on the principle of Paṭirūpadesavãsa for 

developing the quality of life’ has three objectives: 1) to study Paṭirūpadesavãsa in 

Theravada Buddhism, 2) to study Paṭirūpadesavãsa for developing the quality of life, 

and 3) to analyze the principle of Paṭirūpadesavãsa for developing the quality of life. 

This is documentary research. 

In the research, it was found that according to Buddhism, Paṭirūpadesavãsa 

basically refers to the suitable place for living where the environment, be it man or 

various facilities, is conducive to facilitating the potentiality whereby one can develop 

body and mind; one can work through likelihood and thereby making certain progress 

to achieve the ideal life as one expects to obtain. 

As far as   Paṭirūpadesavãsa is concerned, four aspects are found that: 1) 

the residence is suitable for various professions where availability of commuter is 

provided, 2) the food, water and consumptive accommodation are full so that one can 

do any kind of job and live the life, 3) people who live together always follow sets of 

religious morality and law where good friendship is easy to find, 4) there is 

availability of moral teachings where such a country is governed by moral teachings. 

Under this situation, one can do the right job based on the given tradition and custom. 

It is said that any renouncer or laity who live in such Paṭirūpadesavãsa can get 

themselves morally and professionally developed through body and mind in higher 

level; once obtained prosperity, they could be expected to have the advantage in this 

world and thereby reaching the ultimate goal, Nibbãna, in Buddhism in the next 

world. 

Keywords : Paṭirūpadesavãsa ,Developing the Quality of Life 
 
๑.บทน า 

การที่บุคคลจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การงานต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญต่อปัจจัยที่เกื้อหนุน
ให้ประสบความส าเร็จ เจริญก้าวหน้านั้นคือ การได้อยู่ในถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ 
การได้มีโอกาสได้คบหาสมาคมกับคนดี ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ใน
ประเทศที่เหมาะสม มีผลต่อการพัฒนาชีวิต การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นมงคล อุปมาเช่นกับต้นโพธิ์
ต้นไทร หากปลูกไว้ในกระถาง ถึงจะไม่ตาย ก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกร็น แต่ถ้าน าไปปลูกในที่ดินดี มี
บริเวณกว้างขวางน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ ก็โตวันโตคืน กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่ เช่นกัน 
คนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว ถึงจะมีความรู้ความสามารถ ก็ยากที่จะเอาดีได้ แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่
เหมาะสมแล้ว ก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย ดังนั้นการอยูในถิ่นที่ดี ประเทศ สถานที่ 
ใกล้ทางไปมาสะดวกปลอดภัย สามารถศึกษาเล่าเรียน ประกอบกิจการอาชีพ การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
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การมีสิ่งแวดลอมเหมาะสมและเอ้ืออ านวยตอการ ด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันทั้งในดานการ
ด ารงชีวิตและการท างาน สภาพแวดลอมทีม่ีสวนเกื้อหนุนใหการด าเนินชีวิตไปสูจุดหมายที่ ไดตั้งไวให
พบกับความเจริญรุงเรืองในชีวิตได้   

ทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระสงฆ์ต้องอาศัยอยู่ที่วัด สถานที่อยู่คือวัดต้องมีความ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม วัดจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พระเปนผูอบรมใหธรรมะ สอนดานปฏิบัติแกประชาชน พระสงฆ์มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนจะมีความเข้าใจในอริยสัจจ์  เพราะเข้าใจถึงทุกข์  เหตุแห่งทุกข์  การดับทุกข์  และวิถีทาง
แห่งการดับทุกข์   

นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมถือว่ามีความส าคัญเช่นกันในการพัฒนาตนเอง มีผลต่อความรู้สึก
และการใช้ความคิดใคร่ครวญของบุคคลอีกด้วย ในพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงปัจจัยภายนอก  ทั้งที่เป็น
บุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาภายในของบุคคล  หมวดธรรมนี้เรียกว่า สัปปายะธรรม 
๗  คือสถานที่มีความสงบและความสะดวกสบายพอสมควร (อาวาสสัปปายะ) มีการจัดให้มีอาหาร
และเครื่องดื่มที่เยาวชนสามารถรับประทานได้โดยสะดวก (โคจรสัปปายะ) บุคคลจะได้ฟังในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์  ซึ่งช่วยขจัดข้อสงสัยต่างๆได้  และกัลยาณมิตรที่พูดจาด้วยถ้อยค าที่ชักจูงจิตใจหรือ
ประเล้าประโลมใจ  ให้รู้สึกอาจหาญ ร่าเริง และมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในหน้าที่ของตน  สถานที่
ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมหรือสิ่งยั่วยวนต่างๆ  ที่มาจากระยะไกล (กถาสัปปายะ)  บุคคลที่แวดล้อมอยู่  
เข้ากันได้กับบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถูกฝาถูกตัว ทั้งที่เป็นวิทยากรซึ่งช่วยยกระดับความเข้าใจและ
ความรู้สึก  เพ่ือนซึ่งช่วยให้ความรู้สึกปลอดภัยและเป็นเพ่ือนร่วมทาง ผู้สนับสนุนซึ่งท าให้เกิดความ
สะดวก (ปุคคลสัปปายะ)  มีอาหารที่เยาวชนรู้สึกพอใจและเป็นอาหารที่ดีต่อร่างกายมีคุณสมบัติตาม
ความหมายของอาหารที่ดี(อาหารสัปปายะ) สถานที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  คือทิวทัศน์ดีอากาศดี อุณหภูมิดี 
(อุตุสัปปายะ)กระบวนการและสถานที่เอ้ือให้เยาวชนสามารถมีอากัปกริยาที่เป็นธรรมชาติ  รู้สึกสบาย 
จิตใจเป็นอิสระเปิดกว้างอยู่ได้นานตลอดช่วงเวลาของกระบวนการ (อิริยาบถสัปปายะ)๔สัปปายะ ๗ 
ประการนี้สามารถใช้เป็นปัจจัยภายนอกให้มีลักษณะเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
สามารถรับประโยชน์จากการเลือกสิ่งที่เหมาะสม ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมถ้าเลือกถูกชีวิตก็
สบายขึ้น ภาวะความสบายทั้งกายใจท าให้เราเบิกบานและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะรู้จักเลือกใน
สิ่งที่ดีต่อชีวิตพระพุทธศาสนาไดเล็งเห็นคุณค่าของสังคมที่จะอยูร่วมกันไดอย่างมีความสุขสามารถ
พัฒนาพฤติกรรม ดานกาย จิตใจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดการเรียนรูของแตละ บุคคล 
ที่จะสามารถปรับตัวและการแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล๕  จะเห็นได้ว่า
บุคคลจะประสบความส าเร็จได้จะต้องได้อยู่ในปฏิรูปเทสะหรือถิ่นที่ เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก 
แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะเจริญก้าวหน้าจะด้อยพัฒนาหรือล้าหลัง ย่อมอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นส าคัญ ถ้าผู้

                                                           
๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย.  วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราช 

วิทยาลัย), หนา ๑๐๐.,สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร). แปลเรียบเรียง คัมภีรวิสุทธิมรรค. พิมพครั้งที่ ๔, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศพริ้นติ้ง จ ากัด,๒๕๔๖),หนา๑๖๑. 

๕ รังสรรค แสงสุขและคณะ, ความรูคูคุณธรรม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง, ๒๕๔๔), หนา ๑๔๖. 
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อยู่เป็นคนดี รู้จักคุณค่าก็เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนความเจริญแก่ผู้อยู่ ถ้าผู้อยู่ไม่ท าดีก็ เป็นสิ่งที่ไร้ค่าแก่
ตัวเองถึงจะอยู่ในที่ดีก็ไม่อาจพบความเจริญได้  

การได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีผลต่อการพัฒนาชีวิตดังกล่าวแล้วทุกคนต่างก็ปรารถนาจะอยู่
ในถิ่นที่เหมาะด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะเลย แต่โอกาสที่จะได้เลือกถิ่นที่
อยู่อาศัย และท าเลที่ท ามาหาเลี้ยงชีพที่ เหมาะนั้นมีน้อย เหตุนั้นผู้มีสติปัญญา มีวิชาความรู้ 
ความสามารถ  จึงหาวิธีปรับปรุงแก้ไขถิ่นที่อยู่  ที่ท ามาหาเลี้ยงชีพของตนและหมู่คณะของตน ให้
เหมาะสมดีขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  อย่างเช่นบางประเทศก็ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ดิน 
ที่เป็นทะเลทรายและภูเขาอันแห้งแล้งในประเทศของตน  ที่ไม่เหมาะแก่การเกษตรเลย ให้กลายเป็น
พ้ืนที่ดินที่เหมาะแก่การเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร ได้ผลิตผลทางการเกษตรมาเลี้ยง
ประชาชนในประเทศของตนได้เป็นอย่างดีก็มีในการปรับปรุงถิ่นที่ภายนอก คือถิ่นที่อยู่ถิ่นที่ท ามาหา
เลี้ยงชีพให้เป็นถิ่นที่เหมาะขึ้น ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ ความสามารถ ของมนุษย์เช่นนี้ ถ้า
ประกอบด้วยคุณธรรม คือความเป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่ดี มีศีลธรรมประจ าใจ รู้บาป -บุญ คุณ-โทษ 
ตามท่ีเป็นจริง รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าชั่วหรือบาปอกุศลรู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมแห่งชีวิต 
ทั้งในปัจจุบันและในกาลข้างหน้าตามที่เป็นจริง รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าชั่วหรือบาป
อกุศล รู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมแห่งชีวิต ทั้งในปัจจุบันและในกาลข้างหน้า ตามที่เป็นจริง ก็จะท าให้ถิ่นที่
ภายนอกนั้น เป็นถิ่นที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและแก่การท ามาหาเลี้ยงชีพ ให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและ
สันติสุขอย่างถาวร มั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องรู้จักแสวงปัญญาและความดีงาม ยิ่งขึ้นไป โดยหมั่นคบหา
ผู้ทรงคุณธรรม ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ไม่ ประมาทมัวเมา ก็จะช่วยให้มีความเจริญทั้งทรัพย์สิน
และปัญญาตลอดจน กุศลธรรม 

แต่ถ้าผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีแต่ปัญญา วิชาความรู้ และมีความสามารถในการ
ปรับปรุงถิ่นที่ภายนอกให้ดีเป็นต้นว่าพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเจริญแต่ในทางวัตถุ แต่
ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้เกิดปัญญารู้แจ้งในบาป-บุญ คุณ-โทษ ก็ย่อมจะสามารถพัฒนาได้แต่
เพียงให้เกิดความเจริญทางวัตถุ อันให้ความสุขได้แต่เพียงความสะดวกสบายกาย แต่ขาดความสันติสุข 
คือขาดความสงบสุข ทั้งทางกายและจิตใจเพราะต่างคนต่างแก่งแย่งกันท ามาหากิน ต่างหาวิธีกอบโกย
โภคทรัพย์มาเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง และแก่พรรคพวกของตนเอง ให้ได้มากที่สุด ด้วยอ านาจของ
กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ผู้ที่โลภมาก มีความเห็นแก่ตัวแก่พรรคพวกของตัวเองจัด ที่มองเห็นแต่
เพียงว่าการท ามาหาเลี้ยงชีพ หรือประกอบกิจการงานในหน้าที่โดยสุจริตนั้น ไม่เพียงพอแก่ความ
ต้องการของตนหรือของหมู่คณะของตน ก็จะหันไปใช้วิธีทุจริต คิดมิชอบ มีการใช้เล่ห์เหลี่ยม เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืนมีการแอบแฝงใช้อ านาจรัฐหรือใช้อ านาจเถื่อน กระท าการทุจริต ฉ้อโกง บังคับ ข่มขู่ 
เพ่ือกอบโกยเอาผลประโยชน์มาสู่ตน และพรรคพวกของตนก่อให้เกิดความกระทบกระทั่ง การ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันเป็นเหตุปัจจัยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ได้รับความทุกข์
เดือดร้อนเพ่ิมมากขึ้นทุกที เป็นเหตุให้ถิ่นที่ภายนอกนั้นกลายเป็นถิ่นที่ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย และ
ท ามาหาเลี้ยงชีพไปได้ เพราะถ่ินที่ภายใน คือ สภาวะจิตใจของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้น เสื่อมลง
และกลายเป็นสภาพที่ไม่เหมาะไปแล้ว   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมมีผลต่อการพัฒนา
ชีวิตอย่างไรและผลเสียที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมอย่างไร สถานที่อยู่หรือบุคคลที่อยู่มีความส าคัญต่อ



๒๙๙ 

 

การพัฒนา ดังนั้นจึงต้องการศึกษาหลักปฏิรูปเทสวาสะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเมื่อได้อยู่ในประเทศที่
เหมาะสมแล้ว 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาทมีอย่างไร  
๒.๒ ปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีอย่างไร  
๒.๓ วิเคราะห์หลักปฏิรูปเทสวาสะเพ่ือพัฒนาคุณภาพมีชีวิตในสังคมไทยอย่างไร 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย

ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ

พระไตรปิฎก ภาษาไทย และ บาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
๓.๒ ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

คือ อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสสอื่น ๆ  
๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์  
๓.๔ เรียบเรียง และ สรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 

๔. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาในประเด็นนี้แล้วพบว่าการพัฒนาชีวิต หมายถึง การท าให้เจริญก้าวหน้า 

การท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นเจริญขึ้น เช่น การพัฒนาตนเอง การพัฒนาชีวิตถือมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะจะต้องพัฒนาให้ชีวิตมีคุณภาพ มีศักยภาพ ในการท ากิจต่าง ๆ การท าความดี เป็นต้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นคนที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การพัฒนาแบ่งออกเป็น 

๑) การพัฒนาร่างกาย ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ คือ มีปัญญา ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ เป็นต้น การวางตนให้พอเหมาะคือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้ชุมชนและรู้
บุคคล เรื่องราวที่ตนไปเก่ียวข้อง และต้องใช้ ไม่ไปสถานที่อันไม่เหมาะสม มีอบายมุข เลือกไปในถิ่นที่
มีบัณฑิตทีจ่ะสั่งสอน แนะน า ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทางให้ จนจนเองสามารถปฏิบัติตน ฝึกฝนตน
ให้มคีุณภาพขึ้นมาได้  

๒) การพัฒนาจิตใจ ท าให้จิตใจงดงามด้วยความดี พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญในเรื่อง
นี้มากเพราะจิตใจเป็นใหญ่กว่ากาย วาจา จึงต้องพัฒนาให้จิตมีสุขภาพดี การพัฒนานั้นโดยสรุปแล้วมี
จุดมุ่งหมายด้านต่าง ๆ คือ  

(๑) ด้านการด าเนินชีวิต พัฒนาชีวิตให้มีความรู้ความสามารถให้มีความเจริญ ให้มี
ศักยภาพในการท ามาหากิน มีวิชาความรู้  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีชื่อเสียงเกียรติยศ ที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั้งมีครอบครัวที่เป็นสุข  



๓๐๐ 

 

(๒) ด้านสังคม สามารถพัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงตนด้วยดีในสังคม รักษาระเบียบ
วินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูล
ประโยชน์ ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อม พัฒนาสังคมให้การมีความเจริญด้านวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ด้านเศรษฐกิจได้การประกอบสัมมาอาชีพคือ อาชีพที่สุจริต มีรายได้
สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว  

(๓) ด้านศีลธรรม คือพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตใจดี มีอัธยาศัยใจคอที่ดี มีการบ าเพ็ญ
กุศลความดีอยู่เสมอไม่หลงติดอยู่ในอบายมุข ละอกุศลทั้งปวง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและไม่
ท าตนให้เป็นภาระที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเป็นต้นดังตัวอย่างพระองคุลีมาลได้พบพระพุทธเจ้าเป็น
กัลยาณมิตรแนะน าจนมีโอกาสได้บวชและได้บรครลุธรรมรวมไปถึงพราหมณ์พาวรีและมวลศิษย์
ทั้งหลายล้วนได้กัลยาณมิตรที่เป็นปฏิรูปเทสวาสะจึงมีโอกาสบรรลุธรรมส่วนอชาติศัตรูนั้นตรงกันข้าม
ได้ปาปมิตรจึงท าให้พลาดจากการบรรลุมรรคผลอันเป็นอปฏิรูปเทสวาสะคือได้คนไม่ดีจึงถูกชักจูงไป
ในทางไม่ด ี

จากการวิจัยแล้วพบว่า สังคมไทยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาโสเภณี เป็นต้น การหา
เลี้ยงชีวิตเป็นไปด้วยความอยากล าบาก ฝืดเคือง ดังนั้นจึงควรน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือหลัก
ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เพ่ือให้มี
คุณภาพ มีศักยภาพความสามารถในการท างานจะได้มีช่องทาง มีโอกาสในพัฒนาตนเองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  

๑) ด้านการด าเนินชีวิตการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนั้นสามารถพัฒนาด้านอาชีพ มี
โอกาสได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้มีอากาศดี สะอาด 
ผู้คนแวดล้อมเป็นคนดี มีช่องทางด าเนินธุรกิจได้ดี จึงจะมีโอกาสประสพความส าเร็จได้หากแม้นผู้อยู่
ในถิ่นที่เหมาะสมนั้นมีสติปัญญา มีวิชาความรู้ความสามารถ ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและ
แก่การท ามาหาเลี้ยงชีพย่อมีโอกาสถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอย่างถาวรมั่นคงยิ่งขึ้น  

๒) ด้านสังคม การได้อยู่อาศัยในถิ่นที่เหมาะสมท าให้มีการพัฒนา สถานที่อยู่อาศัยให้
เหมาะแก่การกระท ากิจกรรมตาง ๆ โดยสุจริต มีการพัฒนาสังคมให้มีความยุติธรรมความถูกตองตาม
ศีลธรรมและกฎหมาย และระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคมเป็นสังคมที่สงบร่มเย็น ไม่มีความ
ขัดแย้งใด ๆ 

(๓) ด้านศีลธรรม การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนั้นมีโอกาสให้ศีลธรรมเจริญงอกงามในจิตใจ 
ผู้คนที่อยู่ร่วมสังคมมีความรักใคร่ปราถรถนาดีต่อกัน  

ดังนั้นการเลือกอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมที่จะเปนปจจัยสนับสนุนสงเสริมในการพัฒนาชีวิต ให้
พบความเจริญรุงเรือง และได้ท าให้คุณธรรมเจริญงอกงามในจิตใจจึงเป็นการพัฒนาชีวิตถูกทาง มีวิถี
ชีวิตที่ดีงามสามารถพ่ึงตนเองไดสมกับการพัฒนาตามหลักปฏิรูปเทสวาสะ 

 

๕.บทสรุป 
ปฏิรูปเทสะในพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา

ตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสิ่งแวดล้อมหรือสภาพรอบตัวที่เป็นบุคคล สิ่งต่าง ๆ ที่จะเอ้ือให้ผู้



๓๐๑ 

 

อยู่อาศัยได้มีสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อันเป็นสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ชีวิต ๔ ลักษณะ คือ ๑) มีที่อยู่อาศัยเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ ท ากิจกรรมต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัยการคมนาคมไปมาสะดวก  ๒) มีอาหาร ข้าวน้ า เครื่องอุปโภคบริโภคอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับ
การประกอบอาชีพและพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต ๓) มีบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีศีลธรรมเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามหลักศาสนาและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ ๔) มีธรรมะ
สะดวกเหมาะสม  สังคมไทยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุส่งผลให้ เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาโสเภณี เป็นต้น การท ามาหาเลี้ยงชีวิต
เป็นไปด้วยความอยากล าบาก ฝืดเคือง หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เหมาะกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน 
คือ หลักปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเพื่อจะได้มีช่องทาง โอกาสในการพัฒนาตนเอง
และสังคมให้ประสบความส าเร็จในด้านการด าเนินชีวิต ด้านอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ๑) ด้านการ
ด าเนินชีวิต การอยู่ในประเทศที่เหมาะสม มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอ่ืน
การมีโอกาสได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สิ่งแวดล้อม
ที่ดี แม้ท่ีสุดได้มโีอกาสได้ท าความดี (๑) ด้านอาชีพ จะท าให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้ประกอบสัมมา
อาชีพ ที่เหมาะสมกับตนเช่น อาชีพเกษตรกรรมต้องอยู่ในถิ่นที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ อาชีพค้าขาย
ต้องอยู่ในแหล่งชุมชนมาก ที่มีการสัญจรไปมาสะดวก เป็นต้นและ (๒) ต้องมีสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ในถิ่น
ที่มีอากาศดี สะอาด ผู้คนแวดล้อมเป็นคนดี มีช่องทางด าเนินธุรกิจได้ดี จึงจะมีโอกาสประสพ
ความส าเร็จได้ (๓) ด้านเศรษฐกิจ ถ้าผู้มีสติปัญญา มีวิชาความรู้ ความสามารถ ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะแก่
การอยู่อาศัยและแก่การท ามาหาเลี้ยงชีพ ให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอย่างถาวร มั่นคงยิ่งขึ้น 
๒) ด้านสังคม สถานที่อยู่อาศัย เหมาะแก่การกระท า กิจกรรมตาง ๆ โดยสุจริต มีความถูกตองตาม
ศีลธรรมและกฎหมาย และระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคม เป็นสังคมที่สงบร่มเย็น ไม่มีความ
ขัดแย้งใด ๆ ๓) ด้านศีลธรรม การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนั้นมีโอกาสให้ศีลธรรมเจริญงอกงามในจิตใจ 
ผู้คนที่อยู่ร่วมสังคมมีความรักใคร่ปราถรถนาดีต่อกัน ดังนั้นการเลือกอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมที่จะเปน 
ปจจัยสนับสนุนสงเสริมในการพัฒนาชีวิต ชวยใหชีวิตมีความเจริญรุงเรือง และท าให้คุณธรรมเจริญ
งอกงามอันเครื่องวัดวาการพัฒนาชีวิตถูกทางแล้วสามารถพ่ึงตนเองได มีวิถีชีวิตที่ดีงามได้รับการ
พัฒนาตามหลักปฏิรูปเทสวาสะ 

๖. ข้อเสนอแนะ  
การท าวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปที่การศึกษาในเชิงคุณภาพเรื่องศึกษาวิเคราะห์ปฏิรูปเทสวาสะ

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนาเถรวาทซ่ึงเปนเพียงการวิจัยดานเอกสารเทานั้น ยังขาดการ
ศึกษาวิจัยเชิงทดลองในภาคสนาม ที่จะมุงเนนการปฏิบัติที่เป็นการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะ
ไดแสดงวาการได้อยู่ในปฏิรูปเทสวาสะนั้นสามารถที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ผูวิจัยมีความเห็นวาการวิจัยเชิงทดลองในภาคสนามนี้เปนประเด็น
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ที่นาสนใจอยางยิ่งในการตอยอดองคความรู เพ่ือที่จะสรุปไดวาการได้อยู่ในปฏิรูปเทสวาสะสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิได้จริงสามารถเห็นผลได้และได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการ
ท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการอยู่ในประเทศท่ีไม่เหมาะสมในพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิรูปเทสวาสะกับการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัดตามหลักปฏิรูปเทสวาสะของคณะสงฆ์ไทย 
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการ

สร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ ๒) เพ่ือศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ตามหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

จากการศึกษาพบว่า การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการกระตุ้นบุคคล กลุ่ม ให้
สามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพเพ่ือให้มีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสามารถ
บ่งบอกและเกิดความตระหนักท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม  

การสร้างเสริมสุขภาพแนวพุทธ คือ การมุ่งเข้าใจในธรรมชาติของโลก (ไตรลักษณ์)
หลักการด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง การดูแลใส่ใจร่างกายตามความเหมาะสมโดยไม่หลงยึดมั่นถื อ
มั่นในร่างกาย การยึดมั่นในศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต การด าเนินชีวิตด้วยความมีสติ การ
ด าเนินชีวิตตามต้นแบบตามหลักพระธรรมและหลักพระวินัย มุ่งไปสู่ความดับทุกข์ หลุดพ้นจากทุกข์
ทั้งปวง โดยแบ่งประเภทของหลักสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลัก ๆ ได้ ๒ อย่าง คือ ๑) การสร้างเสริม
สุขภาพตามแนวพระธรรม หมายถึงหลักพระธรรมค าสอน ต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาที่มีเป็น
หมวดหมู่ เช่น ไตรลักษณ์  อริยสัจสี่ โพชฌงค์ เป็นต้น ๒) การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระวินนัย 
หมายถึงศีล หรือข้อบังคับและข้ออนุญาตที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เพ่ือความเรียบร้อยดีงาม เป็นไป
ด้วยความเจริญของหมู่สงฆ์และเป็นไปเพ่ือความเป็นอริยบุคคล หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่าง
สิ้นเชิงในที่สุด  

การสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่าพระสงฆ์ท้ังหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมและพระวินัย
                                                           

๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา 
 ๓ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา  
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ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพ่ือเกื้อกูลและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ  พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะให้
ส าคัญเรื่องการพัฒนาจิตเป็นอันดับแรกโดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และปริวาสกรรมในวาระ
โอกาสต่าง ๆ เป็นประจ า เมื่อมีการส่งเสริมให้มีสุขภาวะของจิตที่ดีสมบูรณ์แล้ว หรือหลุดสภาวะกิเลส
ทั้งหลายแล้ว สุขภาพกายแก็จะไม่เป็นปัญหาแก่ชีวิตในที่สุด ถือเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติ
ธรรม โดยสรุปพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมายจะให้ความส าคัญการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธโดย
ให้ความส าคัญกับเรื่อง การปฏิบัติธรรมจิตภาวนากรรมฐาน เป็นอันดับแรก ซึ่งจะน ามาซึ่งการมี
สุขภาพกายท่ีดีตามไปด้วย 
ค าส าคัญ : การสร้างเสริมสุขภาวะ,พระสงฆ์ 
 
 

Abstract 
This thesis has 3 objectives which are 1) to study the theoretical concepts 

concerning the promotion of the health of monks 2) to study the building of the 
monks' happiness in accordance with the Buddhist doctrine 3) To study the 
enhancement of the Buddhist health by the monks in Phimai District Nakhon 
Ratchasima Province .This research is a qualitative research. By studying documents 
and in-depth interviews 

From the study found that Health promotion is the process of encouraging 
a group of people to be able to control and improve their health so as to be 
physically, mentally and socially complete, as well as being able to identify and raise 
awareness that will lead to both personal and environmental satisfaction.  

Buddhist health promotion is the understanding of the nature of the 
world. (Trinity) principles of living with sufficiency Taking care of the body as 
appropriate without striving to adhere to the body, Adhering to morals is the basis for 
living. Living with consciousness Living according to the principles of dharma and 
discipline. Going to end suffering Liberation from all suffering .There are 2 main 
categories of health promotion principles which are 1) Health promotion according to 
Dhamma principles Refers to the teachings of the teachings of Buddhism in 
categories, such as the Four Noble Truths, Four Noble Truths, etc. 2) The promotion 
of health according to the Vinayana means the rules or regulations and the 
permission that the Lord Buddha has put in order for goodness. With the prosperity 
of the clergy and for being noble Completely freed from all suffering. 

The promotion of happiness in accordance with Buddhist principles of 
monks in Phimai District Nakhon Ratchasima Province Found that all monks gave the 
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same information that Most monks act in accordance with the principles and 
discipline laid down by the Lord Buddha. To support and promote health promotion, 
Most monks put the importance of mental development first by conducting Dharma 
activities. And regular experiences in various occasions, When the promotion of 
complete mental well-being Or have passed all desires Physical health will not be a 
problem in life in the end. Considered as the ultimate goal of Dharma practice.  

In summary, the monks in Phimai District will attach importance to the 
enhancement of the Buddhist health by emphasizing the importance of Dharma 
practice First Which will lead to good physical health as well. 
Keywords : the Health promotion of the Buddhist ,Monks  
 
๑.บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ ๙๐ และมี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีระบบสาธารณสุขที่ดีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
หลายทศวรรษที่ผ่านมา จนท าให้ประชาชนบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ.๒๕๔๕  
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างรวดเร็ว จ านวนประชากรวัยท างาน
ลดลง แต่ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทั้งนี้เป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายทางสาธารณสุขที่ประสบ
ความส าเร็จจึงท าให้อัตราการเจริญพันธ์ อัตราการเกิด และอัตราการตายที่ต่ าลงนั้นเอง อย่างไรก็ตาม
เมื่อดูในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเสียชีวิตกลับพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อกลับมีมากถึงร้อยละ ๗๑.๓ ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ คนไทยสูญเสียปีสุข
ภาวะ ( disability – adjusted life –years ; DALYs ) ๑๐.๖ ล้านคนปี ( ๖.๑ ล้านปีในผู้ชาย และ 
๔.๕ ล้านปีในผู้หญิง ) โดยชายไทยสูญเสียปีสุขภาวะไปกับโรคสุขภาพจิตมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓๔ 
ของการสูญเสียสุขภาวะทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่าประชาชนชาวไทยมากกว่า ๑๔ ล้านคน ที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า และในจ านวนนี้มีประชากรมากกว่า ๑.๗ ล้านคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคซึมเศร้า ซึ่งน ามาสู่การฆ่าตัวตายได้ในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาบ าบัด เป็นต้น๔   

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ เพ่ือแก้ทุกข์ให้กับมนุษย์ที่เกิดมาบนโลก
นี้ ที่เกิดมาแล้วต้องเผชิญกับความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการเปลี่ยนแปลงของรูปขันธ์ ที่
เริ่มจาก ปฏิสนธิ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ในที่สุด ซึ่งเป็นสัจธรรมของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่เว้นแม้แต่
พระพุทธองค์ยังต้องเผชิญมีอาพาธเป็นไปตามสภาวะธรรมของร่างกายเช่นเดียวกัน เมื่อมีความทุกข์
จากโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้ว มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็เพียรพยายามหาวิธีรั กษาหรือเอาชนะโรคภัยไข้
เจ็บเหล่านั้น บางครั้งก็สามารถเอาชนะได้ และบางครั้งก็ต้องพ่ายแพ้กับโรคร้ายต่าง ๆ ไป พระพุทธ
องค์ทรงแสดงทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยไว้ว่า ร่างกายนั้นเป็นรังแห่งโรค การที่ร่างกายเป็นฐานแห่งโรค
ก็ย่อมจะต้องมีความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมดา การที่บุคคลใดมีโรคเบียดเบียนน้อย

                                                           
๔ World Bank.Thailand overview.๒๐๑๗ ; อ้างใน ส านักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข , ( นนทบุรี : ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ๒๕๖๐) หน้า ๒ . 
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หรือไม่มีเลยถือว่า เป็นลาภอันประเสริฐ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “อโรคฺยา ปรมา ลาภา” แปลว่า ความไม่มี
โรคเป็นลาภอันประเสริฐ ๕  พระพุทธองค์ทรงสอนถึงทางดับทุกข์ว่าจะต้องปฏิบัติตามทางสายกลาง      
ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง โดยไม่ให้ปฏิบัติสุดโต่งทั้งด้านมุ่งแสวงหา
ความสุขแบบเกินพอดีที่เรียกว่า “กามสุขัลลิกานุโยค”  หรือการทรมานตนให้ได้รับความทุกข์ทรมาน
ตนมากเกินไป ที่เรียกว่า “อัตตกิลมกานุโยค” ทรงสอนการด ารงชีวิตให้เป็นไปตามมัชเฉนธรรม ใน
รูปแบบของความพอดี ความสมดุลในร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ เพ่ือไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ แต่
ถึงแม้จะระมัดระวังด ารงชีวิตอย่างดีเพียงใดก็ตาม ความเสื่อมของสังขารที่เข้ามาเบียดเบียนสร้าง
ความทุกข์กายทุกข์ใจตามกาลเวลาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพ้นได้ตามสัจธรรมของกฏธรรมชาติไปได้  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีปัญหาอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ
มากที่สุด ๕ อันดับ การดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นเรื่องส าคัญ พระสงฆ์บางรูปอาพาธด้วยโรคต่างๆ 
ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง ซึ่ง
สอดคล้องกับจากข้อมูลกรมการแพทย์ ปี ๒๕๕๙ พบว่า พระสงฆ์ สามเณรอาพาธมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด ๕ อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง ๙,๖๗๙ ราย โรคความดันโลหิตสูง 
๘,๕๒๐ ราย โรคเบาหวาน ๖,๓๒๐ ราย โรคไตวายเรื้อรัง ๔,๓๒๐ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม ๒,๖๐๐ 
ราย โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์
ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือน าอาหารมาถวาย 
ประกอบกับสถานภาพของพระภิกษุ ไม่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพชุมชน และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย 
อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และพระสงฆ์นักพัฒนาได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุ
ปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด(อสว.)เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดรอบรู้ด้าน
สุขภาพ HealthLiterate Temple) และขับเคลื่อนการด าเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ 
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐาก
พระสงฆ์ท่ีถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น าด้านสุขภาวะของชุมชน
และสังคม โดยพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด - อสว.)” เป็นผู้ปฏิบัติ
ดูแลพระสงฆ์อาพาธ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆ์
ด้วย๖    

จังหวัดนครราชสีมาจัดเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอ าเภอ ๓๒ อ าเภอ มีจ านวน
ประชากร ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๒ ,๕๙๑ ,๔๒๑ คน เป็นชาย จ านวน 
๑,๒๘๐,๙๘๒ คน เป็นหญิง จ านวน ๑,๓๑๐,๔๓๙ คน  มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ ๙๘ นับ
ถือศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ ๑ นอกจากนั้นนับถือศาสนา อิสลาม ซิกซ์ และอ่ืนๆ มีวัดใน
พระพุทธศาสนาจ านวน ทั้งสิ้น ๒,๕๖๘ วัด จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีจ านวนวัดมากที่สุดในประเทศไทย  
                                                           
๕ ดูรายละเอียดใน ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๒๕๒-๒๕๙ 
๖ [ online [ http://www.thaihealth.or.th/Content/40846  ( สืบคน้เมือ่วันท่ี ๑๘ / ๑๑ / ๒๕๖๑)]] 
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โดยมีวัดอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ๑๕๓ วัด ในเขตเทศบาลมีวัดพระอารามหลวง ๕ แห่ง ภาพรวมทั้ง
จังหวัด มีวัดวิสุงคามสีมา ๙๓๕ แห่ง ส านักสงฆ์ ๘๗๐ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๗๙๘ แห่ง วัดร้าง ๗๒ แห่ง มี
พระภิกษุรวม ๑๓,๘๗๒ รูป และสามเณร ๑,๙๓๕ รูป๗     

ผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษาวิจัยสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมายว่า พระภิกษุ
สงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาและด ารงชีวิตภายในกรอบของศีลนั้นมีแนวทางการสร้าง เสริมสุขภาวะ
ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร  เพ่ือให้เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงสมณเพศอยู่
อย่างมีความสุขและปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการสืบทอดศาสนทายาทให้ยืน
ยาวต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ 
๒.๒  เพ่ือศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓  เพ่ือศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งผู้วิจัยได้จัด

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในอ าเภอพิมาย โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้ 

๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙  

๒) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ คือ คัมภีร์อรรถกถา เอกสาร หนังสือ ต าราวิชาการ บทความ
งานวิจัยต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้ เป็นต้น 

๓) จัดท าแบบสัมภาษณ์ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบด้านโครงสร้างและ
เนื้อหา น าแบบสัมภาษณ์เรื่อง “ ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในอ าเภอ 
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา” ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ 

๔) น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๓๐ รูป/คน ด้วยตนเอง
และท าการสัมภาษณ์บันทึกเสียงพร้อมจดบันทึก 

๕) น าแบบสัมภาษณ์มาสรุป 
๖) น าข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป และการวิเคราะห์

ข้อมูลเอกสาร น าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์พรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
๗) สรุปผลการรักษาและข้อเสนอแนะ น าเสนอผลการศึกษา 

 
 

                                                           
๗

 [ Online [http://www.nakhonratchasima.go.th/ ( สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๗/๑๑/๒๕๖๑)]] 
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๔. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์พบว่า สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นหาสัจธรรม โมกขธรรม เนื่องมาจากทรงเล็งเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น จึง
พยายามทรงแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์และอาสวะทั้งปวง จนบรรลุอริยสัจธรรม ๔ ประการ 
ได้แก่ ทุกข์  คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเป็นของทนได้ยาก  สมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ 
นิโรธ คือความดับทุกข์ และมรรค คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ
ทุกข์ กล่าวคือ สุข คือความสบายกาย สบายใจ เนื่องจากได้ประพฤติปฏิบัติธรรมน าไปถึงความดับ
ทุกข์นั่นเอง      พระพุทธศาสนาถือว่า การที่คนเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ใดๆ เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เป็นลาภอย่างยิ่ง และการที่จะมีสุขภาพที่ดีจะต้องกระท าดีอันเป็นเหตุ
เป็นผลตามมาของการที่จะมีสุขภาพกาย และใจหรือจิตที่ดี ด้วยการท าดี คิดดี ใช้ความพากเพียรหมั่น
ท าความดีตลอดเวลา พระพุทธองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างล้ าเลิศในด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข ทรงจัดการให้บริการ รักษาพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพหลัง
การป่วยไข้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการรักษาพยาบาล ( สั่งการรักษาพยาบาล) ด้วยพระองค์เอง กับ
ทั้งสอนให้ภิกษุพยาบาลท าการรักษาพยาบาล และช่วยเหลือภิกษุอาพาธต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพระพุทธองค์ทรงรักษาทั้งโรคทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ทั้งด้วยยาและธรรมานุ
ภาพ ตลอดจนการผ่าตัดด้วย จนพระองค์ได้รับการถวายพระนามว่าเป็นหมอหรือแพทย์ ท่านใช้ค าว่า 
“ภิสกฺโก” แปลว่า หมอยา ค าว่า “สลฺลกตุโต” แปลว่า หมอผ่าตัด ค าว่า “เวชฺช” แปลว่า แพทย์ และ
ค าว่า “สพฺพโรคติกิจฺฉโก” แปลว่า ผู้รักษาเยียวยาโรคทุกชนิด หมายถึงเป็นผู้รักษาชาวโลกทั้งปวง คือ 
รักษาทั้งโลกและโรค    

จากการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
พบว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของชีวิตเป็นอย่างมากทั้งทางกาย และ
ทางใจ เพ่ือให้เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในสภาวะสุขภาพที่ดี เพ่ือการบ าเพ็ญสมณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างสูงสุดคือ พระนิพพาน ซึ่งก็มีหลักธรรม และข้อวัตรปฏิบัติมากมาย ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่
พระสงฆ์สาวก เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะ หรือเยียวยารักษาสัตว์โลกทั้งมวล ยกตัวอย่าง
เช่น การบริโภคอาหาร พระพุทธองค์ทรงฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้น ไม่ฉันในเวลาวิกาลทั้งนี้ก็
เนื่องจากว่า ท าให้กระปรี้กระเปร่า ท าให้มีโรคน้อย นอกจากนี้ก่อนจะฉันอาหารก็ให้พิจารณาอาหาร
ก่อนทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวผู้บริโภคไม่ให้มัวเมา หรือหลงสติบริโภคจนเกิดโทษแก่ร่ายกายเป็น
ต้น โดยสามารถจัดได้แบ่งประเภทการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาจะแบ่ง
ได้เป็น ๒ ประเภท หลัก ๆ คือการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพุทธด้วยหลักธรรมค าสอน และการ
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพุทธด้วยหลักพระวินัย หรือศีล 

จากการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าพระสงฆ์ทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า การปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมและ
พระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในพระสงฆ์ 
โดยเฉพาะเรื่องจิต ถือเป็นเรื่องส าคัญอันดับแรก ในอ าเภอพิมายจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพทางจิตเป็น
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ส าคัญ โดยผ่านการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และปริวาสกรรมในวาระโอกาสต่าง ๆ เป็นประจ าเพราะ
เมื่อมีการส่งเสริมให้มีสุขภาวะของจิตที่ดีสมบูรณ์แล้ว หรือหลุดสภาวะกิเลสทั้งหลายแล้ว สุขภาพกาย 
ก็จะไม่เป็นปัญหาแก่ชีวิตในที่สุด ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม โดยสรุปพระสงฆ์ในเขต
อ าเภอพิมายจะให้ความส าคัญการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธโดยให้ความส าคัญกับเรื่อง การ
ปฏิบัติธรรมจิตภาวนากรรมฐาน ซึ่งจะน ามาซึ่งสุขภาพกายท่ีดีตามมา 

๕. บทสรุป 
การสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่าพระสงฆ์ท้ังหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมและพระวินัย
ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพ่ือเกื้อกูลและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ  พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะให้
ส าคัญเรื่องการพัฒนาจิตเป็นอันดับแรกโดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และปริวาสกรรมในวาระ
โอกาสต่าง ๆ เป็นประจ า เมื่อมีการส่งเสริมให้มีสุขภาวะของจิตที่ดีสมบูรณ์แล้ว หรือหลุดสภาวะกิเลส
ทั้งหลายแล้ว สุขภาพกายแก็จะไม่เป็นปัญหาแก่ชีวิตในที่สุด ถือเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติ
ธรรม โดยสรุปพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพิมายจะให้ความส าคัญการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธโดย
ให้ความส าคัญกับเรื่อง การปฏิบัติธรรมจิตภาวนากรรมฐาน เป็นอันดับแรก ซึ่งจะน ามาซึ่งการมี
สุขภาพกายท่ีดีตามไปด้วย 

๖. ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ใน

อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมาก ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้พระสังฆาธิการหรือคณะผู้ปกครองเช่น เจ้าอาวาสควรให้ความส าคัญ และส่งเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวาระโอกาสต่าง ๆ  มากขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพจิต 
ยกระดับจิต ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพโดยตรงในพระสงฆ์ และก็เผยแพร่ ขยายออกไปในหมู่
พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้ได้ประโยชน์โดยเฉพาะความเครียดและโรคซึมเศร้าที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
เป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ อีกทางหนึ่ง 

 ๒  ควรก าหนดเป็นนโยบาย และแผนแม่บทในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
ระดับต่าง ๆ เพ่ือให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นแบบแผนชัดเจน มีรูปธรรม  และเห็นผลประจักษ์ เพ่ือเป็น
ต้นแบบแก่การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติต่อไป 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ท างานที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพทุกระดับ อาทิเช่น โรงพยาบาล 
หน่วยงานด้านสาธารสุขต่าง ๆ ได้น าเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในประชาชน 
ที่รับผิดชอบ โดยให้เน้นในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพจิต  การพัฒนาจิตและอารมณ์เป็นตัวน า โดย
การปฏิบัติธรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ  หรืออาจจะประยุกต์แผนงานประจ า โดยให้ผนวก
เรื่องการส่งเสริมพัฒนาจิต การปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมไปในแผนงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่าง
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เต็มที่เพราะถ้าบุคลากรมีจิตใจที่สมบูรณ์แล้ว คุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆ ก็จะตามมาดังผลการวิจัยที่
ผู้วิจัยค้นพบในครั้งนี้ 
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พระอธิการนิรันดร  กนฺตสีโล (ขอนาคกลาง) ๑ 

พระมหาสุพัตร์  วชิราวุโธ, ดร.๒ 

ดร.ประสพฤกษ ์ รัตนยงค์๓ 
 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพ่ือศึกษาโยนิโสมนสิการในคัมภีร์พุทธ

ศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทย ๓) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการใช้หลักโยนิโสมนสิการเพ่ือลดปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา งานวิจัยและ
เอกสารต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ บรรยายโดยวิธีการพรรณนา แล้วจึงน าไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลของการวิจัยพบว่า หลักโยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ด้านต่างๆ ได้มากมาย พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา  พึงใช้แทรกอยู่ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเริ่มตั้งแต่ “การวางใจ วางท่าที การตั้งแนวความคิดหรือ ทางเดินกระแสความคิด การ
คิด การพิจารณา” โดยอาศัยหลักธรรมที่ท่านได้ประมวลเป็นหลักธรรม ตามหลักพุทธ ๑๐ ประการ
ได้แก่ ๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหา ๓) วิธี
คิดแบบสามัญลักษณ์ ๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ ๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ๖) วิธีคิดแบบคุณโทษ
และทางออก ๗) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม ๘) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม ๙) วิธีคิด
แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน ๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการใช้หลักโยนิโสมนสิการเพ่ือลดปัญหาการเสพสื่อ
เทคโนโลยีในสังคมไทย ท าให้ได้พุทธวิธีการรู้เท่าทันการเสพสื่อท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสังคม โดย
เสพวิธีคิด ๔ แบบ ส่งผลดีต่อการรู้เท่าทันของสังคม เป็นวิธีคิดที่ช่วยหาเหตุและเชื่อมโยงไปหาผล ท า
ให้สังคมเข้าใจสาเหตุ ของปัญหาการเสพสื่อ เช่น ปัญหาครอบครัว เพราะสังคมเห็นว่า ผู้ปกครองไม่
สนใจดูและ ไม่ท าตัวเป็นแบบอย่าง อยากมีโลกส่วนตัว หรือการเสพสื่อโดยขาดสติหรือเพลิดเพลินใน
การเสพเกินไปจนควบคุมตนเอง ไม่ได้วิธีคิดแบบคุณ โทษ ทางออก เป็นวิธีคิดที่ค้นหาความจริงของ
                                                           

๑ นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา 
 ๓ อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตนครราชสีมา  



๓๑๔ 

 

สื่ออย่างรอบด้านทั้งด้านดี ไม่ดี และวิธีแก้ไข ได้แก่ ๑) เห็นคุณค่าการเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ เช่น 
การเสพสื่อเป็นประตูสู่แหล่งเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ที่ดีงาม ๒) เห็นภัยจากการเสพสื่อที่มีผลต่อ
การไม่รู้เท่าทันสื่อ เช่น การเสพค าพูดหยาบคายเสมอ ดูคลิปลามก อนาจาร ติดตามดูสิ่งทุจริต เป็น
ต้น ๓) คิดหาวิธีเสพสื่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ฝึกควบคุมตนเอง แบ่งเวลาให้เป็นและพัฒนา
ตนเอง 
ค าส าคัญ : โยนิโสมนสิการ, ปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยี, สังคมไทย 
 
 

Abstract 
This thesis Has 3 objectives which are 1) to study Yonisomanasikara in the 

Theravada Buddhist Scriptures 2) to study the state of problems of media use of 
technology in Thai society 3) to study the guidelines for using Yonisomanasikara 
principles to reduce the use of technology media in Thai society This research is a 
qualitative research. By studying information from the Buddhist scriptures, namely 
Tripitaka, commentary, researches, and various documents to analyze Lecture by 
descriptive method And then checked by experts 
The result of the research shows that 

Yonisomanasaksa principles It is a principle that can be applied in many 
different fields, ready to be used at all times. Should be inserted in daily life, starting 
from "trust, attitude, conceptualization or Path of thought, thinking, consideration 
"based on the principles you have compiled into 10 principles of Buddhist principles, 
including 1) the way of thinking, logical reasoning, 2) the way of thinking that 
distinguishes components or distributes the content 3) The way of thinking Ordinary 
characteristics 4) Noble Truth Thinking 5) Dharma Thinking 6) Punishment and 
Solution 7) True Value Thinking - Artificial Value 8) Thinking Method to stimulate 
moral 9) Thinking Method At the moment. 10) The way of thinking in the form of 
Vichat Chawat 

From the results of data analysis, guidelines for using Yonisomanasikara 
principles to reduce the use of technology in Thai society. Resulting in a Buddhist 
method for knowingly using media as a guideline for society By using the 4 methods 
of thinking that are good for the society's awareness Is a way of thinking that helps to 
find the cause and link to the result Make society understand the cause Of media 



๓๑๕ 

 

use problems such as family problems Because society sees that Parents do not care 
to see and Don't act like a role model Want to have a private world Or using media 
without consciousness or enjoying too much to the extent of self-control No. The 
way you think about blame is the way to think about the truth of the media in all 
aspects, both the good and the bad, and the solutions include 1) appreciating 
creative use of media, such as using media as a gateway to learning and 
accumulation. Good experience. 2) Seeing the dangers of media use that affects 
media literacy, such as the use of vulgar words, watching pornographic clips, tracking 
corruption, etc. 3) Thinking about how to use media correctly and appropriately, such 
as practice. Self control Dividing time into and improving oneself 
Keywords : Yonisomanasikara ,Using Technology , Thai Society 
 

๑.บทน า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีมากมายคณานับ และมีความส าคัญต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลักโยนิโสมนสิการถือว่าเป็นหลักธรรมเชิงพิจารณาหาเหตุผล  เพ่ือ
จะได้น ามาแก้ไขปัญหาของการเสพสื่อได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักธรรมะ ดังนั้นการประยุกต์ใช้
หลักโยนิโสมนสิการจึงถือว่ามีความส าคัญต่อสังคมไทยในฐานะที่ชาวพุทธส่วนใหญ่จะได้ศึกษาและท า
ความเข้าใจกับหลักโยนิโสมนสิการยิ่งข้ึน 

ปัจจุบันพบว่าสังคมไทยมีการเสพสื่อเทคโนโลยีทุกเพศทุกวัย ทั้งที่รู้เท่าทัน คิดวิเคราะห์ 
และพิจารณาถึงโทษภัยของการเสพสื่อ แต่มีบุคคลจ านวนมากเช่นเดียวกันที่ยังเสพสื่อเทคโนโลยีแบบ
ไม่วิเคราะห์หาข้อเสียของการเสพสื่อดังกล่าว ส่งผลให้สังคมไทยถูกมอมเมาด้วยเทคโนโลยีที่นับวันจะ
แผ่กระจายอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวัน  การใช้
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีไปในด้านต่างๆ ซึ่งแน่นอนที่ทุกสิ่งย่อม
มีทั้งคุณและโทษ ภาพยนตร์หลายเรื่องได้สะท้อนความคิดของการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในทางลบ ผลกระทบในทางลบเหล่านี้บางอย่างเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่
อย่างไรก็ตามย่อมมีโอกาสเกิดข้ึนได้ ได้แก่ ผลกระทบท าให้เกิดอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หนทางในการก่ออาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนปล้น วางแผน
โจรกรรม เป็นต้น 

ดังนั้นการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องทางจริยธรรมคงจะเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวได้ในระยะยาวปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ การแพร่ระบาดของเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมมี
จ านวนมากขึ้น อาทิ เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์บริการทางเพศ เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนัน เว็บไซต์
ที่เก่ียวกับยาเสพติดเว็บไซต์ที่ขายของผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบอย่าง
ทั่วถึงเป็นไปได้ยาก เป็นต้น เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาโดยไม่มีการพิจารณาถึงผลเสียของการเสพสื่อและ
ไม่ได้น าหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีรูปแบบวิธีคิด ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ๒. 



๓๑๖ 

 

วิธี คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ๓. วิธีคิดแบบสามัญ ลักษณ์ ๔. วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบ
แก้ปัญหา ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ และทางออก ๗. วิธีคิดแบบรู้
คุณค่าแท้–คุณค่าเทียม  ๘. วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม ๙.วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันและ ๑๐. วิธีคิดแบบ
วิภัชชวาท ดังจะได้อธิบายในรายละเอียดบทถัดไป  

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว  ท าให้มีการแสวงหาและการกระจายข่าวสารข้อมูล
รวมทั้งการเรียน รู้สะดวกง่ายและรวดเร็วในหลายรูปแบบวิถีชีวิตต้อง ผูกพันอยู่กับความเจริญด้าน
วัตถุผู้คนต้องประสบกับอุปสรรคปัญหาชีวิตที่ท้าทายต่อการแก้ปัญหาอย่างฉับ พลันค่านิยมของคน
ส่วนใหญ่จึงเป็นไปในด้านตีค่าทาง วัตถุสูงกว่าคุณธรรมเห็นคุณค่าของวัตถุว่าเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับ
ชีวิตจึงพยายามกระท าสิ่งต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่ง ที่ต้องการโดยไม  ่ค านึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน 
เป็นผลให้สภาพจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน อุปนิสัยของประชาชนคนไทยเสื่อมลงสภาพ
สังคมท่ีเคย สงบสุขมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีกลายเป็น สังคมที่ผู้คนมีความเห็นอกเห็นใจกัน
น้อยลงมีการ เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นและเห็นแก่ตัวอยู่แทบทุกหน ทุกแห่ง๔ สภาพการณ์ ดังกล่าว
ได้สร้างปัญหาการเสพสื่อโดยเฉพาะเยาวชนไทย และคนทุกเพศทุกวัย มีสาเหตุของปัญหาทางด้าน
การวางท่าทีต่อปัญหาไม่ถูก ต้อง เพราะขาดทักษะการคิด ขาดกระบวนการคิดที่ถูก ต้องขาดการคิดที่
แยบคายหรือแม้กระทั่งไม่พยายามคิด ซึ่งปัญหาการคิดนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่าง มากมาย 
ความประพฤต ิและผลกระทบต่อสังคมระดับชาติ๕ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ไขปัญหา
การเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทย เพ่ือต้องการศึกษาให้เข้าใจในหลักโยนิโสมนสิการที่คนทุกเพศทุก
วัยควรมีการเรียนรู้ ตระหนักถึงสภาพและปัญหาของการเสพสื่ อเทคโนโลยี รวมถึงหาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ไขปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทยต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือศึกษาโยนิโสมนสิการในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทย  
๒.๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้หลักโยนิโสมนสิการเพ่ือลดปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีใน

สังคมไทย  
 

                                                           
๔ ประณีต จันทรขันตี, ผลของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องหลักธรรมในรายวิชา ส.๐๔๑๒ พระพุทธศาสนาและทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีจังหวัดเพชรบุรี, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 

๕ ชยุต จุลชาต, การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิดส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ระดับ ปวช. ๒ โรงเรียนวานิชพณิชยการ, เอกสารการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑ 
การน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘), หน้า 
๔๒๑-๔๒๒. 
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๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ทางเอกสาร ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้  
๓.๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙  
๓.๒ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ต าราและหนังสือส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้อง ตลอดทั้งศึกษาผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้  
๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดล าดับและอธิบายความตามหลักการและ

เหตุผล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  
๓.๔ น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์   
 

๔. ผลการวิจัย 
๑ โยนิโสมนสิการในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท “โยนิโสมนสิการ” ตามที่คัมภีร์ชั้นอรรถ

กถาและฎีกาซึ่งได้ไขความไว้ โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็น ความหมายแยกดังต่อไปนี้ ๑. อุบายมนสิการ 
แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึงคิดถูก  วิธีที่จะให้เข้าถึง
ความจริง สอดคล้องเข้าแนวสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของ  สิ่งทั้งหลายได้ 
๒. ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ จัดล าดับได้ หรือ มี
ล าดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึงความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผล เป็นต้น ไม่  
ยุ่งเหยิงสับสน ไม่วกไปวนมาท าให้งงคือ คิดกระโดดไปกระโดดมา  ในคัมภีร์พระไตรปิฎก มีค าที่ให้
ความหมายเดียวกับโยนิโสมนสิการปรากฏอยู่มากมาย เช่น พิจารณา โดยแยบคาย มนสิการโดยแยบ
คาย มนสิการ อุบายวิธีใส่ใจใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ค านึงถึง เป็นต้นโยนิโสมนสิการ คือ การคิดเป็น 
หมายถึง ความสามารถที่บุคคลรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย 
สืบค้นจาก ต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุดท้ายที่เกิด แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริงคิด
ตาม ความสัมพันธ์ที่สืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปาทานของตนเอง เข้าไปจับหรือครอบคลุม 
บุคคลนั้นจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา  จากความหมายข้างต้น
สรุปได้ว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดเป็น มีเหตุผล การคิด วิเคราะห์อย่างแยบคาย รู้จัก
พิจารณาความจริงเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนสามารถแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ได้พุทธวิธีการรู้เท่าทันการเสพสื่อที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับสังคม โดยเสพวิธีคิด ๔ แบบ ส่งผลดีต่อการรู้เท่าทันของสังคม ดังนี้ วิธีคิดสืบสาวหาเหตุผล 
เป็นวิธีคิดที่ช่วยหาเหตุและเชื่อมโยงไปหาผล ท าให้สังคมเข้าใจสาเหตุ  ของปัญหาการเสพสื่อ เช่น 
ปัญหาครอบครัว เพราะสังคมเห็นว่า ผู้ปกครองไม่สนใจดูและ ไม่ท าตัวเป็นแบบอย่าง อยากมีโลก
ส่วนตัว หรือการเสพสื่อโดยขาดสติหรือเพลิดเพลินในการเสพเกินไปจนควบคุมตนเอง ไม่ได้วิธีคิดแบบ
คุณ โทษ ทางออก เป็นวิธีคิดท่ีค้นหาความจริงของสื่ออย่างรอบด้านทั้งด้านดี ไม่ดี และวิธีแก้ไข ได้แก่ 
๑) เห็นคุณค่าการเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ เช่น การเสพสื่อเป็นประตูสู่แหล่งเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีดีงาม ๒) เห็นภัยจากการเสพสื่อที่มีผลต่อการไม่รู้เท่าทันสื่อ เช่น การเสพค าพูดหยาบ



๓๑๘ 

 

คายเสมอ ดูคลิปลามก อนาจาร ติดตามดูสิ่งทุจริต เป็นต้น ๓) คิดหาวิธีเสพสื่ออย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เช่น ฝึกควบคุมตนเอง แบ่งเวลาให้เป็นและพัฒนาตนเอง ดังนั้น “โยนิโสมนสิการ” จึง
หมายถึง การท าในใจให้แยบคาย หรือ การพิจารณาโดยแยบคาย กล่าวคือ ความเป็นผู้ฉลาดในการ
คิด คิดอย่างถูกวิธีถูกระบบ พิจารณา ไตร่ตรองสาวไปจนถึงสาเหตุหรือต้นตอของเรื่องที่ก าลังคิด คือ
คิดถึงรากถึงโคนนั่นเอง แล้วประมวลความคิดรอบด้านจนกระทั่งสรุปออกมาได้ว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่
ควร ดีหรือไม่ดี เป็นวิถีทางแห่งปัญญา เป็นธรรมส าหรับกลั่นกรองแยกแยะข้อมูลหรือแหล่งข่าวหรือที่
เรียก “ปรโตโฆสะ” อีกชั้นหนึ่ง กับทั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดชอบหรือ “สัมมาทิฐิ” ท าให้มีเหตุผล 
และไม่งมงาย 

๕. บทสรุป 
สรุปได้ว่ากระบวนการคิดอย่างถูกต้อง เป็นศูนย์กลางที่บริหารการด าเนินชีวิตทั้งหมด ท า

หน้าที่ชี้น าและควบคุมการกระท า วิธีการคิดจะเริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อมนุษย์ได้รับข้อมูลจาก
สิ่งแวดล้อมซ่ึงมีอยู่มาก หากคิดเป็นหรือคิดดี ก็จะเกิดการเลือกรับเป็นหรือเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆ เมื่อรับ
มาแล้วก็จะเกิดการคิด ตีความเชื่อมโยงและตอบสนองออกมา เป็นการกระท าในขั้นตอนนี้จะมีสิ่งปรุง
แต่งความคิดเข้ามา ได้แก่ อารมณ์ชอบ ชังคติ และอคติต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการคิดตีความเชื่อมโยงและ
การกระท า ถ้าคิดเป็นคิดโดยรู้ถึงสิ่งปรุงแต่งต่างๆ นั้นก็จะสามารถบริหารการกระท าอย่างเหมาะสม
ได ้

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม  (Social 
Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ
โปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและ
ผู้ รั บสารมีส่ วนร่ วม  (Collaborative) อย่ า งสร้ า งสรรค์  ในการผลิ ต เนื้ อหาขึ้ น เอง  (User-
GenerateContent: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง สังคม (Social) คือ การที่กลุ่มคนกลุ่ม
หนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มารวมกลุ่มกันในสถานที่ที่ตอบรับกับความสนใจของเขา และ
สร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง“เทคโนโลยี” โดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยในการ
ท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ , เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็น
สิ่งของที่จับต้องได้ อิทธิพลของสื่อสังคมไทย หมายถึง  แรงผลักดันที่มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมและ
ทัศนคติของมนุษย์อันมีผลต่อการด ารงชีวิต  ซึ่งอิทธิพลต่าง ๆ นั้น มีทั้งในแง่บวกและลบ เป็นการ
แสดงบทบาทและการกระท าผ่านสื่อต่าง ๆ ถ่ายทอดมายังประชาชน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมของมนุษย์โดยเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษ 

ในปัจจุบันบุคคลมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยสามรถแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ได้อย่างเสรี  ความสามารถในการเลือกรับสื่อจึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกสื่อประเภท
ต่างๆ  ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งสื่อสร้างสรรค์และสื่อทางลบ  ส าหรับสื่อสร้างสรรค์เราควรเลือก
เพราะจะได้รับประโยชน์อย่างมาก ส่วนสื่อทางลบนั้น ในความเป็นจริงไม่มีใครบังคับเราให้เลือกสื่อ
ประเภทใด อยู่ที่ตัวเราเองจะเลือกบริโภค รวมทั้งส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อมวลชนด้วยที่ควรจะมีส่วน
รับผิดชอบต่อการเสนอตัวอย่างของสังคม  ผู้สร้างรายการทางสื่อต่างๆ  และผู้เขียนหนังสือหรือ
ข่าวสาร  ควรร่วมกันส่งเสริมให้สังคมมีคนดีเพิ่มมากขึ้นและช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวในสังคม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%AA%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4


๓๑๙ 

 

ปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีสังคมไทยในปัจจุบันขาดทักษะการสื่อสาร การขาด
ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการด าเนิน ชีวิตและการท างานย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทั้งนี้อาจเกิดจากการ ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล การใช้ภาษาผิด
ระดับ ใช้ค าที่ไม่เหมาะแก่ ความรู้สึก การใช้ภาษาไม่ชัดเจน ขาดในด้านภาครัฐนั้น ปัญหาอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากขาดการ สื่อสารและท าความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐ
ต้อง ด าเนินการ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดทักษะด้านการรับฟังปัญหาประชาชน ขาดความสามารถ  ใน
การสื่อความหมาย ไม่มีสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา และความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 
ส่งผลให้ขาดความเคารพและนับถือ ในด้านเนื้อหาสาระขาดความชัดเจนใน เรื่องที่สื่อสาร และการ
ไตร่ตรองข้อมูลก่อนสื่อสารออกไป กระบวนการสื่อสารขาดหลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 
ขาดความเป็นผู้น า ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสับสนในขั้นตอนและข้อมูล ไม่เข้าใจ
ปัญหาที่แท้จริง การสื่อสารออกไปอาจกระทบและ สร้างปัญหากับสังคม การขาดทักษะการสื่อสารมัก
ก่อให้เกิดความไม่ระมัดระวังส่งให้มี ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน เกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจาก
ความจริง ท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจ และมีความคิดที่แตกต่างท าให้เกิดความขัดแย้งจนแบ่งกันเป็นฝักฝุาย มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบเสมอ ดังนั้นเพ่ือให้การเสพสื่อเป็นไปในทาง
ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างจริงจัง จะต้องมีการเรียนรู้ระบบการใช้
เทคโนโลยี ผลและโทษของการเสพสื่อ และมีรูปแบบตามกระบวนการหลักโยนิโสมนสิการ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
การประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ไขปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทย  

หลักโยนิโสมนสิการเป็นหลักของการพิจารณาตามเหตุและผลของข้อมูลสื่อเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
และเหมาะสมกับสมัยปัจจุบันที่มีสื่อต่างๆที่จะต้องพินิจ วิเคราะห์ พิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์และ
ขณะเดียวกันพิจารณาถึงโทษที่จะตามมาด้วย ดังนั้นเพ่ือให้สามารถเข้าถึงหลักธรรมโยนิโสมนสิการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาการเสพสื่อในสังคมไทยจะต้องศึกษางานวิจัยนี้อย่างละเอียดจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตต่อไป 

๑. ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมอ่ืนในการแก้ไขปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยี
ในสังคมไทย 

๒. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสพสื่อและวิธีการแก้ปัญหาการเสพสื่อในเชิงลงพ้ืนที่
ภาคสนาม  

๓. ควรมีการศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาสื่อของกลุ่มคนต่างๆ และการเสพสื่อที่ถูกต้อง
และรู้เท่าทันการเสพสื่อ เป็นต้น 
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