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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สังคมไทยได้รับนับถื อพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติต้ งั แต่สมัยสุ โขทัยเป็ นราช
ธานีเป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั นี้ ซึ่ งแต่ก่อนนั้นคนไทยนับถือภูตผี วิญญาณ เช่นเดียวกับชนชาติอื่นๆ
ในยุคโบราณ นักประวัติทางพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักฐานการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในดินแดนสุ วรรณภูมิ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไว้โดยนัยที่แตกต่างกัน โดยส่ วนมาก
จะมีความเห็ นสอดคล้องกันว่า พระพุทธศาสนาเข้าสู่ สุวรรณภูมิแห่ งนี้ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช กษัตริ ยร์ าชวงศ์โมริ ยะของอินเดีย ซึ่ งได้ถวายอุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ 3 ในราว พ.ศ. 218
ซึ่งมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็ นประธานสงฆ์ในการทาสังคายนา หลังจากการทาสังคายนาแล้ว
จึงได้ส่งพระสงฆ์เป็ นสมณะทูตจานวนหนึ่ งเป็ นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา จานวน 9 สาย ทั้งใน
ชมพูทวีปและประเทศใกล้เคียง โดยคณะสงฆ์จานวนหนึ่ งมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเป็ น
หัวหน้าคณะได้เดิ นทางมาสู่ สุวรรณภูมิ ในยุคนั้น สันนิ ษฐานว่า คนไทยยังคงอาศัยอยู่ในบริ เวณ
ประเทศจีน ซึ่ งดินแดนสุ วรรณภูมิแห่งนี้มีชนเผ่าต่างๆ เช่น มอญ ละว้าหรื อขอมโบราณอาศัยอยูม่ าก่อน
พระพุทธศาสนาได้ถูกนามาเผยแผ่สู่สังคมไทย ตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยขุนหลวงเม้า
ราว พ.ศ.620 โดยผ่านจี นเข้า มาสมัย พระเจ้ามิ่ งตี่ โดยเป็ นพระพุท ธศาสนาแบบมหายาน เมื่ อ
อาณาจักรพุกามมีอานาจเหนื อสุ วรรณภูมิ ทาให้คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกาม
เมื่ ออาณาจัก รศรี วิชัย เรื องอานาจทางภาคใต้ ท าให้ คนไทยภาคใต้นับถื อพระพุ ทธศาสนาแบบ
มหายาน จนกระทัง่ ราว พ. ศ.1820 สมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้นา
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทแบบลัง กาวงศ์ จ ากนครศรี ธ รรมราชมาเผยแผ่ ท าให้ ค นไทยนับ ถื อ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและเป็ นศาสนาประจาชาติต้ งั แต่น้ นั มา
ในสมัย อาณาจัก รอยุ ธ ยา แม้ว่า พระมหากษัต ริ ย ์ไ ทยในยุ ค ต้น ได้น าคติ ค วามเชื่ อ ทาง
พระพุทธศาสนาแบบสุ โขทัยมาเป็ นหลักในการปกครองก็ตาม แต่ก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็ นว่า
พระมหากษัตริ ยข์ องกรุ งศรี อยุธยาได้นาคติความเชื่อเรื่ องลัทธิ พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ แบบ
ขอมเข้าเกี่ยวข้องในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ และเสริ มความ
มัน่ คงเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
พระมหากษัตริ ยท์ ุกพระองค์ในกรุ งศรี อยุธยาทรงเป็ นพุทธมามกะพระพุทธศาสนาจึงได้รับ
การอุปถัมภ์เป็ นอย่างดี ข้อนี้เห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณสถาน
ต่างๆประกอบด้วยวัดวาอาราม สถูป เจดีย ์ วิหารกระจายอยูท่ วั่ ไปในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองใน
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จังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปั จจุบนั นี้ ทาให้เราทราบว่า พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อคติความเชื่ อ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมของสังคมไทยที่มี
ผลสื บเนื่องมารวมทั้งสังคมชาวจังหวัดนครศรี อยุธยาในยุคปั จจุบนั นี้ได้เป็ นอย่างดี
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นจังหวัดที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาตั้งแต่อดีต ในฐานะเป็ นราช
ธานีของไทยเป็ นเวลา 417 ปี พื้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าสาคัญหลาย
สายไหลผ่ า นและเหมาะสมส าหรั บ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ในปั จ จุ บ ัน นี้ มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก ซึ่ งกระจายอยูท่ วั่ ไปเกือบทุกอาเภอ ประชาชนในท้องถิ่นเดิมส่ วนหนึ่ ง
ที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมมาตั้ง แต่ อ ดี ต เปลี่ ย นอาชี พ ไปท างานในโรงงานอุ ต สาหกรรม
ขณะเดียวกันประชาชนคนไทยเป็ นจานวนมากจากภูมิภาคต่างๆและคนต่างชาติจากประเทศต่างๆก็
ได้เข้ามาอาศัยและประกอบอาชี พในโรงงานอุ ตสาหกรรมร่ วมกัน ประชาชนคนไทยเหล่ านั้น
ส่ วนมากนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆบ้าง
อีกประการหนึ่ ง ระบบทุนนิ ยมเป็ นไปอย่างกว้างขวางทัว่ โลก ประเทศไทยก็เป็ นประเทศ
หนึ่ ง ที่ พ ฒ
ั นาตามกระแสโลกนี้ ในปั จจุ บ นั นี้ จัง หวัดพระนครศรี อ ยุธ ยาเป็ นอี ก จัง หวัด หนึ่ ง ที่ มี
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก ประชาชนจากทุกภูมิภาคได้เคลื่อนย้าย เข้ามาทางานในพื้นที่ที่
มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมในจั ง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา การศึ ก ษาวิ จ ั ย ในพื้ น ที่ ใ นจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพื้นที่ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ซึ่ งมีพ้ืนที่ ต้ งั อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมากและมี ประชาชนในพื้นที่เดิ มที่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและทางานในโรงงานอุตสาหกรรมและคนต่างถิ่นที่อาศัยและประกอบอาชี พใน
โรงงานอุตสาหกรรมและส่ วนมากนับถื อพระพุทธศาสนา จึ งมี คติ ความเชื่ อ วัฒนธรรมเกี่ ยวกับ
ประเพณี และ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่อาจจะมีขอ้ แตกต่างกันกันบ้างในระเบียบ
วิธีการปฏิบตั ิ แต่ก็มีจุดประสงค์เหมือนกันในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในขณะเดียวกันวัด
จึงเป็ นสถานที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาร่ วมกัน วัด บ้านโรงเรี ยนและหน่วยงานต่างๆใน
พื้นที่ น้ ี จึงมีบทบาทสาคัญในการเชื่ อมความสัมพันธ์ ที่ดีให้เกิ ดขึ้ นกับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มา
อาศัยและประกอบอาชีพร่ วมกัน โดยมีคติความเชื่ อประเพณี พิธีกรรมซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมทางศาสนา
มาทากิจกรรมร่ วมกันและได้นาหลักพุทธธรรมมาใช้ในชี วิตเพื่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าในชี วิต
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข เช่นโครงการตามแนวพระราชดาริ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งใช้หลัก
พุทธธรรมเป็ นแนวทางการพัฒนาชีวติ และชุมชน
โดย เฉพาะ ก ารศึ กษ าวิ จ ั ย ในพื้ นที่ ใ นต าบล ส ามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยาจะเป็ นตัวอย่างนั้น จะทาให้รู้สภาพปั ญหา ความเป็ นอยูค่ ติความเชื่ อและประเพณี
พิ ธี ก รรมซึ่ งเป็ นวัฒ นธรรมของพระพุ ท ธศาสนาและการประยุก ต์ห ลัก พุ ท ธธรรมและแนวคิ ด
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เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่ นเดิมและคนต่างถิ่ นที่อาศัยประกอบ
อาชี พ ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา และสามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ น
แบบอย่างของการอยูร่ ่ วมกันของประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
สังคมและประเทศชาติต่อไป
คำถำมในกำรวิจัย
การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันของประชาชน
ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะความเชื่ อและการปฏิบตั ิ ของประชาชนในตาบลสามบัณฑิต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อศึกษาระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. เพื่อศึกษาระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิของประชาชนในพื้นที่ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ขั้นตอนกำรวิจัย
ศึกษาความเป็ นมาเกี่ ยวกับคติความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และพิธีกรรมเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา การประยุก ต์หลัก พุ ทธธรรมและแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน ของประชาชนในพืืื้นที่ตาบลสามบัณฑิต ดังนี้
1. ศึกษาลักษณะความเชื่อและประเพณี การปฏิบตั ิของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ศึกษาระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ศึกษาระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิของประชาชนในพื้นที่ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่/สถานที่
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ศึกษาพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเนื้ อหาเกี่ยวกับลักษณะความเชื่อและประเพณี ปฏิบตั ิ ของประชาชน
ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศึ ก ษาคติ ค วามเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษาระดับการนาหลักพุทธธรรมและ
ศึกษาระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั เรื่ องนี้กาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนธันวาคม 2556
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า งในการศึ ก ษาเรื่ อง การประยุกต์หลัก พุทธธรรมและแนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุ ทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ
2.1 กลุ่มตัวอย่างในประชากรทัว่ ไป จานวน 385 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างผูน้ าชุ มชน ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ครู ประธานสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ผูน้ าศาสนา สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จานวน 20 คน
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. ทราบถึงลักษณะความเชื่ อและประเพณี ปฏิ บตั ิ ของประชาชนในตาบลสามบัณฑิต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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2. ทราบถึง ระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ทราบถึงระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิของประชาชนในตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กรอบควำมคิดในกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ จะเกี่ ยวข้องกับคติความเชื่ อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี และ พิธีกรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา และการนาหลัก พุ ท ธธรรมไปใช้เ พื่ อการอยู่ร่ วมกันและการน าหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บ ัติ ข องประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา องค์ประกอบของการวิจยั จะประกอบไปส่ วนสาคัญ 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของประชากร
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะความเชื่ อและประเพณี ปฏิบตั ิ และระดับการนาหลักพุทธ
ธรรมไปใช้ เ พื่ อ การอยู่ ร่ ว มกัน ของประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ข้อมูลทัว่ ไปของ
ประชากร

การนาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน

ลักษณะความเชื่อ

การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ

และประเพณี ปฏิบตั ิ

นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
1. ควำมเชื่อ หมายถึงความเชื่อที่เกิดความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ คติความเชื่ อที่เกิดจาก
การปลูกฝังจากครอบครัว สังคมและสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
2. วั ฒ นธรรม หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ บ่ ง บอกถึ ง ความดี ง ามอัน เกิ ด จากคติ ค วามเชื่ อ
ประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ ได้ปฏิ บตั ิสืบเนื่ องกันมาจากอดี ตจนถึ งปั จจุบนั ทั้งที่
เป็ นคติธรรม เนติธรรม วัตถุธรรมและสหธรรม
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3. ประเพณี หมายถึงจารี ตประเพณี ที่ประชาชนได้ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาจนเป็ นค่านิ ยมของ
สังคมในแต่ละท้องถิ่น และชาติที่นิยมจัดขึ้นตามระเบียบแบบแผน
4. พิธี ก รรม หมายถึ ง ระเบี ย บแบบแผนที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามสวยงาม ดู เ ป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยขลังและศักดิ์สิทธิ์
5. หลักพุทธธรรม หมายถึง การนาหลักคาสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิ บตั ิให้เกิ ดสันติ
ในใจและเกิ ดความสงบสุ ขของสังคม ประกอบด้วยไตรสิ กขาและหลักพุทธธรรมอื่นๆ ที่เป็ นวิถี
ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธไทยโดยทั่ว ไปและประชาชนในต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
6. ประชำชน หมายถึงประชาชนซึ่ งอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ตาบลสามบัณฑิตอาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปซึ่ งเป็ นคนในท้องถิ่นเดิมและประชาชนที่อาศัยและ
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
7. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ได้พระราชทาน
ให้ประชาชนคนไทยนาไปปฏิบตั ิท้ งั ในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นประเทศ อันจะให้เกิดการพัฒนา
ชีวติ และชุมชน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาเรื่ องต่ า งๆและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ คติ ค วามเชื่ อ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมและ
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ ยวข้อง
ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. คติความเชื่อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี และ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
3. หลักพุทธธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
4 . แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลพืน้ ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของอาเภอ
อุทยั ทิศเหนื อติดต่อกับตาบลบ้านหี บ ตาบลหนองไม้ซุงอาเภออุทยั ทิศใต้ติดต่อกับตาบลหนอง
น้ าส้ม ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลโพสาวหาญและทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลอุทยั และตาบล
สามบัณฑิต ประกอบด้วย 10 หมู่บา้ น มีพ้ืนที่จานวน 10,986 ไร่ ประกอบด้วยบ้านลาดสาลี บ้าน
ตลาด1และบ้านตลาด 2 บ้านกลาง บ้านปากร่ อง บ้านกุ่มแต้ บ้านหนองกะพัง บ้านเสาตะพาน บ้าน
สนามเพ็ง และบ้านดอนพุทรา ส่ วนมากเป็ นพื้นที่สาหรับการทาเกษตรกรรมเพราะเป็ นที่ราบลุ่ม มี
ประชากรทาเกษตร 751 ครัวเรื อนจากครัวเรื อนทั้งหมด 1,034 ครัวเรื อน แต่ละหมู่บา้ นมีคมนาคม
ติดต่อถึ งกันสามารถเดิ นทางไปมาหาได้สะดวก มี แหล่ งน้ าธรรมชาติ และคลองชลประทานและ
คลองน้ าชลประทานป่ าสัก มีน้ าฝนปริ มาณเฉลี่ย 67.5 มิลลิเมตรต่อปี
หน่ วยงานในตาบลสามบัณฑิ ต ประกอบด้วยโรงเรี ยน 3 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดดอน
พุทรา โรงเรี ยนวัดกุ่มแต้ และโรงเรี ยนวัดสามบัณฑิต มีวดั 3 วัด คือ วัดดอนพุทรา วัดสามบัณฑิต
วัด กุ่ ม แต้ มี ส ถานอนามัย มี อ งค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบล (อบต.) มี ร ะบบสาธารณู ป โภคคื อ
ถนนลาดยางและคอนกรี ตเชื่ อมโยงทัว่ ถึ ง มีน้ าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ มีแหล่งน้ าธรรมชาติและ
ระบบชลประทานทัว่ ถึงทั้งตาบล
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ด้านอาชี พ ประชาชนในตาบลสามบัณฑิตประกอบอาชี พเกษตรกรรม 10,802 จากพื้นที่
10,986 ไร่ โดยการทานาปี และนาปรั ง ใช้อุปกรณ์ จกั รกลการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ ยอิ นทรี ย ์
บางส่ วน ปลู กพืชผลเกษตรอื่นๆเช่ น มะม่วง มะพร้ าว เป็ นต้น สัตว์ที่เลี้ ยงมี โค กระบื อ ไก่ เป็ ด
ปลาน้ าจืด เช่น ปลานิ ล ปลาสวาย ปลาดุก ปลาตะเพียน เป็ นต้น ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ต
เป็ นเจ้าของที่ดิน 751 ครัวเรื อน เช่าที่ดิน 63 ครัวเรื อน ส่ วนมากประชาชนมีอาชี พทานา เพาะเห็ด
ฟาง ประมาณร้อยละ 72 .63 มีรายได้ประมาณครัวเรื อนละ 65,000 บาทต่อปี รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภออุทยั และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณร้อยละ 22.37 มีรายได้ประมาณ 72,000
บาท ค้าขายมีรายได้ประมาณ 60,000 บาทต่อปี รับจ้างทัว่ ไปมีรายได้ประมาณ 25.000 บาทต่อปี รับ
ราชการร้อยละ 5 ประชาชนในตาบลสามบัณฑิตมีการรวมกลุ่มในรู ปแบบต่างๆเช่น กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มส่ งเสริ มเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน โดยได้รับแหล่ง
ทุนจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรและเพื่อนบ้าน
คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม ประชาชนในตาบลสามบัณฑิต
ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ตนับถือพระพุทธศาสนาเป็ นหลักที่พ่ ึงทางจิตใจโดยเข้าร่ วม
กิจกรรมทางศาสนาทั้งวันพระ วันสาคัญทางศาสนาอื่นๆที่ทางวัดจัดกิจกรรมขึ้นนโอกาสต่างๆ ด้วย
การทาบุญ ตักบาตร รักษาศีล กิจกรรมที่วดั จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิตมี 3 วัด
คื อ วัด สามบัณ ฑิ ต วัด ดอนพุ ท รา วัด กุ่ ม แต้ ประเพณี ที่ ส าคัญ ที่ ช าวบ้า นต าบลสามบัณ ฑิ ต ให้
ความสาคัญคือวันสงกรานต์ ถือว่าเป็ นวันที่บุตรหลานประชาชนในท้องถิ่นทั้งที่อยูใ่ นพื้นที่และไป
ประกอบอาชี พ ที่ อื่นจะมาร่ วมกิ จกรรมวันสงกรานต์เพื่ อแสดงความกตัญญู ก ตเวที ต่อผูใ้ หญ่ ผู ้
อาวุโสของหมู่บา้ น (สรุ ปข้อมูลจากโครงการพัฒนาชุ มชนตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยกรมส่ งเสริ มเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
อนึ่งจากการสัมภาษณ์ประชาชนผูส้ ู งอายุและปราชญ์ชาวบ้านในเรื่ องคติค วามเชื่อประเพณี
พิธีกรรมที่ประชาชนตาบลบัณฑิ ตได้จดั กิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง นอกวันสาคัญทางศาสนาและวัน
สาคัญของชาติแล้ว มีวนั พระเจ้าตากสิ นมหาราชที่ทรงยกกองกาลังทหารผ่านตาบลสามบัณฑิต โดย
ตั้ง ค่ า ยพัก แรมหน้า วัด สามบัณ ฑิ ต ไปพัก ที่ ห นองพรานนก ซึ่ งเป็ นสถานที่ พ ระเจ้า ตากพัก ทัพ
ประชาชนในตาบลสามบัณฑิต และบ้านพรานนก โดยได้จดั วันราลึกถึงพระเจ้าตากสิ นมหาราชใน
วันที่ 4 มกราคมของทุกปี โดยมีกองทัพเรื อและประชาชนในท้องถิ่นได้จดั กิจกรรมนี้ อย่างต่อเนื่ อง
อีกกิ จกรรมหนึ่ งที่ชาวบ้านตาบลสามบัณฑิ ต กิ จกรรมทาบุญหน้าบ้านหลังบ้าน ผูว้ ิจยั ได้สอบถาม
กิจกรรมนี้โดยได้รับการอธิ บายว่า เป็ นการทาบุญหมู่บา้ นประจาปี โดยช่วงเย็นจะเป็ นการสวดมนต์
เย็นหลังบ้านและตอนเช้าได้ยา้ ยมาทาบุญหน้าบ้านโดยนิ มนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์เช้า
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เย็นและชาวบ้านจะนาอาหารคาวหวานมาถวายพระสงฆ์และรับประทานด้วยกัน (ประเพณี น้ ี ใน
ท้องถิ่นอื่นๆเรี ยกว่าทาบุญกลางบ้าน) ซึ่ งกล่าวรายละเอียดในส่ วนที่เกี่ยวข้องบทต่อไป
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากจึงมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ของประชาชนจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมที่กระจายอยูท่ วั่ ไป ประชาชนส่ วนหนึ่ ง
จากจั ง หวัด ต่ า งๆได้ เ ข้ า มาอาศั ย และประกอบอาชี พ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งมีเป็ นจานวนมาก ทาให้การดาเนิ นชี วิตของคนในพื้นที่เดิมซึ่ งมีภูมิลาเนาอยู่
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาซึ่ งมีอาชี พหลักในด้านเกษตรกรรมซึ่ งมีมาตั้งแต่สมัยก่ อน แต่เมื่อมี
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเกิดขึ้น ทาให้พ้ืนที่เกษตรลดลง ที่นากลายเป็ นพื้นที่ของโรงงาน
อุตสาหกรรม คนอยุธยาส่ วนหนึ่งจึงเข้าไปทางานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมๆกับคนต่างถิ่นที่เข้ามา
อาศัย และประกอบอาชี พ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม การเข้า ไปร่ วมกิ จ กรรมทางศาสนาน้อยลง
อย่ า งไรก็ ต าม ความผู ก พัน ทางศาสนาของประชาชน ที่ เ ข้า มาอาศัย และท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยายังฝังลึกๆในจิตใจอันมีแต่โบราณยังปรากฏให้เห็น
อยูท่ วั่ ไปจากประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาที่ประชาชนมาร่ วมมากมาย วัดก็ยงั เป็ นสถานหนึ่ งแห่ ง
หนึ่ งที่มีบทบาทให้คนในท้องถิ่นและคนต่างถิ่นได้เข้ามาทาบุญ ให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา
และประกอบพิธีกรรมหรื อกิจกรรมทางศาสนาร่ วมกันในโอกาสต่างๆของวันสาคัญทางศาสนา
คติควำมเชื่อ วัฒนธรรมเกีย่ วกับประเพณีและพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
ลักษณะความเชื่ อ วัฒนธรรมเกี่ ยวกับประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีผลต่อเนื่ องมาตั้งแต่ก่อนสมัยราชอาณาจักรอยุธยาเป็ นราช
ธานีจนถึงปั จจุบนั นี้ สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่ อของประชาชนในจังหวัดอยุธยามีหลายประการเช่น
ความเชื่ อเรื่ องวิญญาณบรรพบุ รุษที่ ล่วงลับไปแล้วและการนับถื อภูตผีปีศาจในฐานะเทพประจา
ธรรมชาติต่างๆ เช่น เทพประจาป่ าเขาลาเนาไพร เทพประจาพื้นดินคือพระแม่ธรณี เป็ นต้น เมื่อคน
ไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติก็ยอมรับคติความเชื่อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่น การให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริ ญภาวนาและนาหลักพุทธ
ธรรมมาประพฤติ ป ฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความดี ง ามต่ า งๆในชี วิ ต อี ก อย่ า งหนึ่ งคื อ คนไทยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขอมโบราณ เราจึ งยอมรั บคติความเชื่ อของขอมนามาใช้ในรู ปแบบการ
ปกครอง การใช้ภาษา เช่ น การจารึ กคาสอนพระพุทธศาสนาการใช้ราชาศัพท์เป็ นต้น และในยุคที่
ขอมเรื องอานาจขอม คนไทยได้นาคติความเชื่ อ ประเพณี พิธีกรรม ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่
ผ่านขอมไปด้วย เช่ นการสร้ า งศาลหลักเมื อง ศาลพระภูมิ ดังนั้น พิธีก รรมต่างๆคนไทยจึ งเป็ น
ผสมผสานระหว่างคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา และคติความเชื่ออื่นๆที่สังคมไทยรับเข้ามา
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พระศรี คัมภีร์ญำณ(2555:5)รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้กล่าวถึงการผสมผสานระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมท้องถิ่นว่า เหตุปัจจัยที่ทาให้ศาสนา
แผ่ขยายไปในวงกว้างและรวดเร็ วที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ ไม่ใช่การส่ งพระธรรมทูตหรื อนักเผยแผ่ทา
การเผยแผ่ศาสนา แต่การเคลื่อนตัวของกลุ่มคนในรู ปแบบของพ่อค้าวาณิ ชและการอพยพเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานของผูค้ นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งต่างหาก ที่ทาให้ศาสนาแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ วและแผ่ไป
ในวงกว้า ง คนในยุคนั้นเคลื่ อนย้า ยอพยพอยู่เรื่ อยก็แสวงหาแหล่ งอุ ดมสมบู รณ์ ด้วยแร่ ธาตุ เช่ น
ทองคา โลหะในภูมิภาค สันนิ ษฐานว่าภูมิภาคนี้ จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ ธาตุโดยเฉพาะทองคา จึง
ได้ชื่ อ ว่า “สุ ว รรณภูมิ ” และได้ก ล่ า วถึ ง การผสมผสานของวัฒ นธรรมในสุ ว รรณภู มิ ไ ว้ว่า เมื่ อ
พระพุทธศาสนาถูกนามาเผยแผ่ ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมยุคนี้ มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับพระพุทธศาสนา
ค่อนข้างมากและพระพุทธศาสนามีบทบาทเด่นเรื่ อยมาจนถึงสมัยพนม ทวารดีและศรี วิชยั เมื่อ
ขอมเรื องอานาจตั้งแต่ประมาณ พ..ศ. 1345 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จนถึง พ.ศ. 1700 สมัย
พระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดูน่าจะมีบทบาทโดดเด่นขึ้นมาแทนที่ในภูมิภาคแห่ งนี้
พร้อมๆกับพระพุทธศาสนามหายานซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการที่พระเจ้ากนิ ษกมหาราชส่ งสมณ
ทู ตออกไปเผยแผ่(เหมื อนกับ ที่ พ ระเจ้า อโศกมหาราชทรงท า)ในที่ ต่า งๆต่ อมา ประมาณปี 1800
พระพุ ท ธศาสนาแบบลัง กาวงศ์มีบ ทบาทเด่ นขึ้ นมา ส่ วนศาสนาอิ ส ลามเริ่ ม เข้า มามี บ ทบาทใน
ภูมิภาคนี้ ในตอนที่พ่อค้าวาณิ ชบางส่ วนเริ่ มเปลี่ ยนทางค้าขายจากเส้นทางสายไหมมาเป็ นเส้นทาง
ทะเล(ผ่านอินเดีย ศรี วชิ ยั กวางตุง้ )
พระธรรมปิ ฎก(ประยุทธ์ ยุตฺโต)( 2548:143-176) ได้กล่าวถึงการเข้ามาพระพุทธศาสนาเข้า
สู่ สังคมไทยไว้สรุ ปได้ดงั นี้
พ.ศ. 620 พระเจ้ากนิ ษกมหาราช ทรงอุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ 4 ของฝ่ ายมหายาน ณ เมือง
ชโลธรและทรงส่ งสมณทูตออกประกาศพระศาสนาในอาเซี ยกลางเป็ นต้น คราวนั้นพระเจ้ามิ่งตี่ทรง
นาพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ หลายในประเทศจีน และได้ส่งทูตสันถวไมตรี มายังขุนหลวงเม้า
กษัต ริ ย ์ไ ทยผู้ค รองอาณาจัก รอ้า ยลาว ท าให้ ร าษฎรไทย 51,890 ครอบครั ว หั น มานับ ถื อ
พระพุทธศาสนาครั้งแรก
ราว พ.ศ. 1300 พระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานเข้าสู่ ภาคใต้ กษัตริ ยแ์ ห่ งศรี วิชยั ในเกาะ
สุ มาตราเรื องอ านาจแผ่ อ าณาเขตมาถึ ง จัง หวัด สุ ราษฏร์ ธ านี ท าให้ ค นทางภาคใต้ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน มีพระบรมธาตุไชยาและพระบรมธาตุนครศรี ธรรมราชเป็ นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ในปั จจุบนั นี้
ราว พ.ศ.1600 พระเจ้าอนุรุทธมหาราช กษัตริ ยพ์ ุกามขยายอาณาจักรมายังแหลมทอง ได้นา
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาด้วย ฝ่ ายไทยถูกจีนรุ กรานถอยร่ นลงมาตอนใต้ เมื่ออาณาจักรอ้าย
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ลาวสลายตัว มีอาณาจักรน่านเจ้าเข้ามาแทนที่ ราวพ.ศ.1299 ขุนท้าวกวาโอรสขุนบรมแห่ งอาณาจักร
น่ า นเจ้า ได้ต้ งั อาณาจักรโยนก เชี ยงแสนในสุ วรรณภู มิ กาลเวลาผ่านไป คนไทยได้กระจายทัว่
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในปั จจุ บนั นี้ คนไทยได้รับพระพุทธศาสนาแบบ
พุกามซึ่ งแพร่ หลายในฝ่ ายเหนือ
ราวพ.ศ. 1800 อาณาจักรพุกามและกัมพูชาเสื่ อมอานาจลงคนไทยได้ต้ งั อาณาจักรล้านนา
และอาณาจักรสุ โขทัยขึ้น ส่ วนทางตอนใต้ คนไทยได้รับพระพุทธศาสนาแบบลังกาซึ่ งมีพระสงฆ์
ไทยและลังกามาตั้งสานักและเผยแผ่ ทาให้พระพุทธศาสนาเจริ ญแพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว ในปี พ.ศ.
1820 พ่อขุนรามคาแหงขึ้นครองราชย์ ทรงทราบกิตติศพั ท์ของพระสงฆ์เถรวาทแบบลังกาวงศ์จึงได้
นิ ม นต์ พ ระมหาสั ง ฆราชจากนครศรี ธรรมราชมาพ านั ก ที่ ว ัด อรั ญ ญิ ก ในสุ โขทัย จึ ง ท าให้
พระพุทธศาสนาเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วและนิ กายมหายานที่คนไทยนับถื อกันมาก่อนนั้นได้
ผนวกเป็ นนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ในราว พ.ศ.1897 พญาลิไท กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 5 ราชนัดดาของพ่อ
ขุนรามคาแหงขึ้นครองราชย์ ได้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชเมืองลังกามาสู่ สุโขทัย ในปี พ.ศ.
1904 ครั้นออกพรรษา พระองค์ได้มีพระราชศรัทธาออกผนวชชัว่ คราว และได้ทรงนิ พนธ์หนังสื อ
ไตรภูมิพระร่ วง ทรงสอนศีลธรรมแก่ประชาชน เผดียงสงฆ์ให้เรี ยนพระไตรปิ ฎกในปราสาท และ
ได้อุปถัมภ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมายจนพระพุทธศาสนาตั้งอยูอ่ ย่างมัน่ คงในอาณาจักร
ไทยและเป็ นศาสนาประจาอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นต้นมา
เมื่ อมี ก ารสถาปนาราชอาณาจัก รอยุธ ยาขึ้ นเป็ นราชธานี พ ร้ อมกับ การเสื่ อมอานาจของ
อาณาจักรสุ โขทัย อาณาจักรอยุธยาได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์
เช่นเดียวกับอาณาจักรสุ โขทัย เนื่ องจากอาณาจักรอยุธยาดารงเป็ นราชธานี อย่างยาวนาน จึงมีลทั ธิ
พิธีกรรมต่างๆมากมายที่ได้รับจากคติความเชื่ อที่ ได้รับจากบรรพบุรุษ พระพุทธศาสนา ศาสนา
พราหมณ์ ขอม และประเทศต่างๆที่เข้าเจริ ญสัมพันธไมตรี ในด้านต่างๆ เมื่ออาณาจักรอยุธยามี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆทั้งการทาสงคราม การค้า การศาสนา และด้านอื่นๆ จึงทา
ให้คติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวติ เปลี่ยนแปลงไป
หลักฐานการสร้างวัดในสมัยอยุธยา ปรากฏว่า พระมหากษัตริ ยห์ ลายพระองค์ทรงสร้าง
วัดประจาพระองค์ เช่น พระเจ้าปราสาททองทรงสร้างวัดชัยวัฒนาราม โดยมีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
แบบนครวัต ของขอม พระเพทราชาทรงสร้ า งวัด บรมพุ ท ธารามซึ่ งปั จ จุ บ ัน ตั้ง อยู่ ใ นบริ เ วณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาเป็ นวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยได้นากระเบื้องเคลือบมุงหลังคาจึง
เรี ยกว่า วัดกระเบื้องเคลื อบ และมีวดั อื่นๆอีกหลายวัดที่พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างขึ้น ตัวอย่างวัดที่
น ามาแสดงไว้ที่ น้ ี เพื่ อ ต้ อ งการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พระมหากษั ต ริ ย์ ส มั ย อยุ ธ ยาทรงนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาโดยปฏิญาณพระองค์เป็ นพุทธมามกะและทรงให้อุปถัมภ์คาจุนพระพุทธศาสนาทั้ง
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การศึ ก ษาและการสร้ า งวัด วาอารามประจ ารั ช กาลและอุ ทิ ศ ให้ พ ระประยู ร ญาติ ท าให้
พระพุทธศาสนามีความเจริ ญมัน่ คงตลอดสมัยอยุธยา
ชำญวิทย์ เกษตรศิริ(2550:-302-304)ได้กล่าวถึ งพระพุทธศาสนาในอาณาจักรอยุธยาไว้ว่า
ในสมัยอาณาจักรอยุธยาได้มีการบันทึกการทานุบารุ งพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างวัดวาอารามไว้
จานวนมาก ดังนั้นพระสงฆ์ในอาณาจักรอยุธยาน่ าจะได้รับแบบแผนการปฏิ บตั ิสืบทอดประเพณี
จากนิกายหิ นยาน(ลังกาวงศ์)เหมือนในแว่นแคว้นสุ โขทัยนัน่ เอง
พระภิ ก ษุ ใ นสมัย อยุ ธ ยาที่ เ ราเคยได้ยิ น ชื่ อ หรื อ คุ ้น เคยก็ มี พ ระอาจารย์ธ รรมโชติ ของ
ชาวบ้านบางระจัน พระมหานาค ซึ่ งเชื่ อว่านากลุ่มชาวบ้านทาการขุดคลองป้ องกันข้าศึก ดังนั้น จึง
เรี ยกคลองสายนี้ ว่า คลองมหานาค แม้พุทธบัญญัติจะกาหนดให้มีพุทธบริ ษทั 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิ กาก็ตาม แต่ในสังคมอยุธยานั้น ภิกษุมีความสาคัญอยูม่ ากทีเดียว ในจดหมายเหตุของ
โยสต์สเคาเต็น ผูจ้ ดั การบริ ษทั การค้าอีสท์อินเดียของฮอลันดา(พ.ศ.2179)ได้กล่าวถึ งพระสงฆ์ใน
อยุธยาไว้ดงั นี้
“ในวัดที่กล่าวข้างต้นนั้นมีพระสงฆ์อยูจ่ านวนมาก ซึ่ งดาเนิ นชี วิตยูด่ ว้ ยความสงบเงียบและ
มีระเบียบอันดี งามตามวิถีแห่ งพระสงฆ์ ได้รับการยกย่องให้เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิกิจทางศาสนา และมีชีวิต
อยู่ด้วยการรั กษาพรหมจรรย์ รั กษาศี ลบริ สุทธิ์ ทั้ง จะต้องอยู่ใ นโอวาทของเจ้า วัดและเจ้า หน้า ที่
ฝ่ ายศาสนจักรอื่นๆพระสงฆ์ท้ งั หมดขึ้นอยูใ่ นความดูแลของพระราชาคณะ เจ้าอาวาสวัดสาคัญ ใน
กรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นสังฆนายกพระสงฆ์ท้ งั หมด(เฉพาะในอยุธยาแห่ งเดียวมีมากกว่าสาม
หมื่นรู ป)”
ในระบบสังคมอยุธยานั้น พระสงฆ์จะถูกงดเว้นการถูกเกณฑ์แรงงานตามระบบไพร่ ดังนั้น
ศักดิ นาหรื อฐานะของพระสงฆ์จึงอยู่นอกเหนื อระบบ “เจ้ากับไพร่ ”หรื อ “นายกับบ่าว”กล่ าวคื อ
พระสงฆ์เป็ นชนชั้นที่ทาหน้าที่เชื่ อมความสัมพันธ์ของคนในสังคม และการบวชเป็ นพระสงฆ์น้ นั
ก็มีท้ งั การบวชตลอดชี วิตหรื อบวชเพียงระยะหนึ่ ง
ตัวอย่างเช่นในกรณี พระบรมไตรโลกนาถ
พระองค์ได้ออกผนวชในสมัยที่ครองราชย์สมบัติอยู่ และได้ถือเป็ นราชประเพณี ที่ถือปฏิบตั ิสืบทอด
กันต่อมาของกษัตริ ยส์ ยาม ที่ ตอ้ งออกผนวชเป็ นพระภิ กษุ ก่อนขึ้ นเสวยราชสมบัติหรื อไม่ก็ออก
ผนวชในสมัยที่กาลังครองราชสมบัติอยูก่ ็ได้
แต่ก็มีการบวชอี กแบบหนึ่ งที่ถือว่า เกี่ ยวกับปั ญหาการเมื อง เช่ นการบวชเพื่อหนี ภยั พิบตั ิ
โดยเฉพาะราชภัย ดังกรณี ของพระมหาจักรพรรดิ ขณะที่ ยงั เป็ นพระเฑี ย รราชาอยู่ ได้ทรงผนวช
เพื่อให้รอดพ้นจากการทาร้ ายของฝ่ ายขุนวรวงศาธิ ราชและเจ้าแม่อยู่หัวศรี สุดาจันทร์ หรื อในกรณี
พระนารายณ์ทรงจัดการบวชให้แก่ขา้ ราชบริ พารผูจ้ งรักภักดีก่อนที่จะเสด็จสวรรคต ซึ่ งก็เป็ นวิธีช่วย
รักษาชีวติ ของคนเหล่านั้นไว้ได้ หรื อการที่ทาสจะเป็ นไทหรื อเป็ นอิสระแก่ตวั ทาให้ความเป็ นทาส
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สิ้ นสุ ดลงได้อีกทางหนึ่ งด้วย ก็เพราะการที่นายทาสอนุ ญาตให้ทาสนั้นบวชเป็ นพระภิกษุสงฆ์ได้
เป็ นกรณี พิเศษ
ชำญวิ ท ย์ เกษต รศิ ริ (2550:304)ได้ ก ล่ า วถึ งก ารบวชของผู ้ ห ญิ ง หรื อแม่ ชี ใ น
พระพุทธศาสนาไว้วา่ เมื่อพระพุทธศาสนาตกมาถึงเมืองไทยนั้น หาได้มีการสื บต่อประเพณี การมี
ภิกษุณีอย่างในสมัยพุทธกาลไม่ ดังนั้นหากสตรี ใดต้องการออกบวช ก็เพียงโกนหัว โกนคิ้ว นุ่งห่ ม
ผ้า สี ข าว ซึ่ งเรี ย กว่า “ชี ” หรื อ “แม่ ชี ” ชี ส่ ว นใหญ่ จ ะอายุ ม ากและถู ก ก าหนดใหม่ ห น้า ที่ ค อย
ปรนนิบตั ิพระสงฆ์ แต่ก็ได้รับการเคารพกราบไหว้เกือบเสมอพระสงฆ์
“แม่ชี” เหล่านี้ จึงถูกจัดเข้าอยูใ่ นกลุ่มของอุบาสิ กา ในจดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น
ก็ได้กล่าวถึง “ชี”ไว้ดงั นี้ นอกจากพระสงฆ์ที่เป็ นชายแล้ว ตามวัดใหญ่สาคัญๆยังมีชีแก่อยูอ่ ีกไม่
น้อย ชีเหล่านั้นโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวและอยูใ่ นที่กาหนดให้อยู่
รวมความแล้ว พระสงฆ์และแม่ชีในสังคมไทยมีความสาคัญมาตั้งแต่ก่อนการมีอาณาจักร
ต่างๆและได้รับการอุปถัมภ์คาชูบูชาจากทั้งพระมหากษัตริ ยแ์ ละประชาชนเสมอเหมือนเป็ นเทวดา
คือเปรี ยบดังเนื้อหาบุญของโลกตามพุทธบัญญัตินนั่ เอง
การที่พระสงฆ์ในสมัยอยุธยาได้รับการยกย่องในฐานะเป็ นปูชนี ยบุคคลที่ควรกราบไหว้
เนื่องพระสงฆ์มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ประพฤติอยูใ่ นพระธรรมวินยั อย่างเคร่ งครัด และพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นพุทธมามกะเคารพนับถือพระรัตนตรัย เมื่อผูบ้ วชนั้นไม่วา่ จะเป็ นพระมหากษัตริ ยห์ รื อเชื้ อ
พระราชวงศ์หรื อไพร่ ทาสเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา จึงได้รับการเคารพบูชา เมื่อหากประพฤติ
ผิดพระธรรมวินยั จึงต้องถูกลงโทษจากทางบ้านเมืองด้วย
เพื่อป้ องกันมิให้พระสงฆ์อาศัย
พระศาสนาดารงอยูแ่ ละป้ องกันการหนีราชการออกบวช อีกประการหนึ่ งเป็ นการบาเพ็ญอภัยทาน
ด้วยการให้ชีวิตซึ่ งเป็ นคติความเชื่ อชาวพุทธอยู่แล้ว ซึ่ งเป็ นเฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับราชภัย หาใช่ ผทู ้ า
ผิดทัว่ ไปที่เข้าไปบวชไม่ ผูท้ าผิดอาชญาอื่นๆต้องได้รับโทษตามปกติของบ้านเมืองและการบวชใน
กรณี เช่นนั้นเป็ นการอนุโมทนาบุญที่ผทู ้ ี่เข้าไปบวชเพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนาให้มนั่ คงต่อไป
ในสมัยกลางของอยุธยาได้มีชาวต่างชาติหลายชาติดว้ ยกันเข้ามาค้าขายและประกอบอาชี พ
ต่างๆในราชอาณาจักรไทยและบางกลุ่ม บางชาติมีวตั ถุประสงค์ในนาศาสนาคริ สต์และศาสนาอื่นๆ
มาเผยแผ่ในราชอาณาจักรไทย โดยพระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงให้เสรี ภาพในการนับถือศาสนาแก่คน
ต่างชาติ และคนไทยด้วย ทาให้ต่างชาติมีเสรี ภาพในการนับถื อศาสนาและประกอบพิธีกรรมใน
ศาสนาที่ตนนับถือย่างเสรี นักการทูตชาวฝรั่งเศส และชนชาติอื่นๆที่มาอาศัยอยูใ่ นอาณาจักรอยุธยา
สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได้ตามศรัทธาของตน และมีอิสระในการนับถือ
ศาสนาและเช่ นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช พระองค์ให้การอุปถัมภ์และให้เสรี ภาพใน
การนับถือศาสนา การที่พระนารายณ์ ให้ความอุ ปถัมภ์ศาสนาต่างๆนี้ ทาให้นกั การทูตฝรั่งเศสนา
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ความข้อนี้ กราบทูลพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 แห่ งราชอาณาจักรฝรั่งเศสว่า สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
เห็นจะมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาคริ สต์ ต่อมานักการทูตชาวฝรั่งเศสได้นาพระราชสาส์ น
จากพระเจ้าหลุยส์ที่14 ทูลเชิญให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารี ตนับถือศาสนาคริ สต์
พระธรรมปิ ฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2540: 153-154)ได้แสดงไว้ว่า เหตุการณ์ สาคัญยิ่งใน
รัชกาลนี้ คือมีการติดต่อค้าขายกับชาวยุโรปมาก ชาวยุโรปเข้ามานอกจากเพื่อการค้าขายแล้ว ก็นา
คริ ส ต์ศ าสนาเข้า มาเผยแพร่ ด้วย สมเด็จพระนารายณ์ ม หาราชทรงมี พระราชศรั ท ธามัน่ คงใน
พระพุ ทธศาสนา แต่ ก็ทรงให้เสรี ภาพในการนับถื อศาสนา นอกจากจะออกพระราชกฤษฎี ก า
อนุ ญาตให้ราษฎรนับถื อศาสนาใดๆก็ได้แล้ว ยังทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะคริ สต์ศาสนา
ที่มากับชาวตะวันตกด้วย เช่นโปรดให้สร้างวัดเซนต์โยเซฟ ที่สถิตของสังฆนายกที่อยุธยาและสร้าง
วัดเซนต์เปาโลที่ลพบุรีและตะนาวศรี เป็ นต้น
โดยเฉพาะเวลานั้นราชสานักอยุธยามี สัมพันธภาพไมตรี แน่ นแฟ้ นเป็ นพิเศษกับพระเจ้า
หลุ ยส์ แห่ งฝรั่ งเศส พระเจ้าหลุ ยส์ และพวกบาทหลวงถึ งกับคิดว่า พระองค์ทรงเลื่ อมใสในคริ สต์
ศาสนา พระเจ้า หลุ ยส์ ได้ทรงส่ งเอกอัครราชมทูตมาเจริ ญพระราชไมตรี และทูลเชิ ญสมเด็จพระ
นารายณ์เข้ารี ตด้วย ใน พ.ศ.2228 สมเด็จพระนารายณ์ ทรงผ่อนผัน โดยใช้พระปรี ชาญาณ
ตอบพระราชสาสน์วา่ “หากพระผูเ้ ป็ นเจ้าพอพระทัยให้พระองค์เข้ารี ตเมื่อใด ก็จะบันดาลศรัทธาให้
เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์เมื่อนั้น” นับว่าเป็ นเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับกิจการพระศาสนาอย่าง
หนึ่ง เพราะมิฉะนั้น กิจการบ้านเมืองคงผันแปรไปมากมาย
การอยูร่ ่ วมของคนไทยและคนต่างชาติที่นบั ถื อศาสนาต่างกัน โดยไม่ทาร้ายเบียดเบียนให้
ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่ งกันและกันอันเนื่องมาจากสาเหตุทางศาสนานั้น ถือว่า สังคมไทย
เป็ นสังคมที่มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติในอดี ตมาจนถึงปั จจุบนั นี้ จะเห็นได้
ว่า สังคมของคนอยุธยาในปั จจุบนั นี้แม้จะมีการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริ สต์
ที่ต่างกันแต่ก็อยูร่ ่ วมกันได้ ไม่มีความขัดแย้งในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาแต่ประการใด
พระศรี คัมภีรญำณ(2555:8)รองเลขาธิ การ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
กล่าวถึงคติความเชื่อของคนสุ วรรณภูมิไว้วา่ ผูค้ นในภูมิภาคนี้นบั ถือศาสนาผี บูชางู กบ สุ นขั มีเรื่ อง
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่าในตอนที่พระโสณะ พระอุตตระและคณะเดินทางมาถึงภูมิภาคนี่ ต้อง
ต่อสู ้ ก ับลัท ธิ ความเชื่ อถื อของคนท้องถิ่ นหลายอย่า ง เช่ นชาวบ้า นเชื่ อว่า ทุ ก ครั้ งที่ เกิ ดใหม่ จะมี
รากษสขึ้นจากทะเลมากิ นเด็กเล่าว่า พระโสณะ พระอุตตรและคณะได้ต่อสู ้ปรบมือกับรากษสอยู่
เป็ นประจา
ประเพณี นิยมอี กย่างหนึ่ งคื อ นิ ยมทากลองมโหระลึ กทองสัมฤทธิ์ ซึ่ งถื อเป็ นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏให้เห็นอยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นมณฑลยูนนาน เวียดนามและประเทศไทยปั จจุบนั เมื่อ
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ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาจากอินเดียและศาสนาอิสลามจากเปอร์เซีย เคลื่อนตัวเข้า
มาสู่ ภู มิ ภ าคนี้ มี ก ารผสมผสานกับ วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น จึ ง เกิ ด ลัก ษณะเฉพาะถิ่ น ขึ้ น ในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามที่นบั ถื อกันอยูใ่ นถิ่นนี้ ซึ่ งแตกต่างที่นบั ถื อกัน
ในถิ่ นกาเนิ ดเดิ ม ต่อมาเมื่อศาสนาคริ สต์เข้ามาและกลายเป็ นอีกศาสนาหนึ่ งที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ของคนในภูมิภาคนี้มาจนถึงปั จจุบนั
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า ดินแดนสุ วรรณภูมิแห่ งนี้ รวมถึ งดิ นแดนก่อนเป็ นอาณาจักรอยุธยาที่
ตั้งอยูน่ ้ นั ประชาชนในท้องถิ่ นนี้ มีคติความเชื่ อเรื่ องภูตผีปีศาจอยูแ่ ล้วเมื่อพระพุทธศาสนาทั้งลัทธิ
เถรวาทและมหายาน ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและศาสนาคริ สต์ถูกนามาเผยแผ่ จึงทาให้เกิดผสมผสาน
ระหว่างคติความเชื่อเป็ นประเพณี และมีการประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อของผูค้ นแห่งนี้
วัฒ นธรรมที่ พ ฒ
ั นาจากคติ ค วามเชื่ อ จนกลายเป็ นประเพณี พิ ธี ก รรมที่ ป รากฏอยู่เ ป็ น
วัฒนธรรมในสังคมไทยที่ผูว้ ิจยั ต้องการเสริ มเข้ามาในเบื้องต้นนี้ คือบทบาทและความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทย ซึ่ งรวมถึ งประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปั จจุบนั ด้วย
เพราะคนไทยนั้นได้นบั ถือพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหง
แห่ ง อาณาจัก รสุ โ ขทัย แล้วและอาณาจัก รอยุ ธ ยาก็ ไ ด้ย อมรั บ คติ ค วามเชื่ อ วัฒนธรรมเกี่ ย วกับ
ประเพณี พิธีกรรมของไทยซึ่ งมีพ้นื ฐานส่ วนใหญ่จากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับอาณาจักรสุ โขทัย
บทบำทและควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
พระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความสาคัญต่อคติความเชื่ อ วัฒนธรรมเกี่ ยวกับประเพณี
พิธี กรรมของคนไทยที่ ค รอบคลุ มถึ งวิถี การดาเนิ นชี วิตในทุ กๆด้า นซึ่ ง นัก ปราชญ์หลายท่ านได้
กล่าวถึงในเรื่ องนี้ ซึ่ งจะยกมาเป็ นแนวทางในการวิจยั เพื่อให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีบทบาทและมี
ความสาคัญต่อคนไทยอย่างไรบ้าง
พระธรรมปิ ฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต.)(2539:77-88)ได้แสดงเหตุผลถึงบทบาทและความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือมากกว่า ร้อย
ละ 95 ของประชากรทั้งหมด
2. พระพุทธศาสนาเป็ นแกนนาและเป็ นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมไทย ชีวติ ของคนไทย
ผูกพันแนบแน่ นอยู่กบั พระพุทธศาสนา ฉะนั้น วงจรชี วิตของคนไทยจึงได้รับอิทธิ พลและรับการ
ถ่ายทอดมาจากพระพุทธศาสนาทุกด้าน เช่นแนวความคิด ประเพณี ต่างๆฯลฯเช่น ตั้งชื่ อ โกนผมไฟ
แต่งงาน และประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมาย
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3. พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทย เมื่อคนไทย
นับ ถื อศาสนาเดี ย วกันแล้ว กิ จกรรมต่ า งๆในทางศาสนา คนไทยก็ ต้องท าร่ วมกันในปี หนึ่ ง ๆมี
เทศกาลมากมายและนอกจากนี้ จุดหมายสู งสุ ดในทางศาสนาก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย
4. พระพุ ท ธศาสนาเป็ นหลั ก การที่ ช่ ว ยด ารงรั ก ษาเสรี ภาพในการนั บ ถื อ ศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่สอนให้คนเชื่ อหลักเหตุผล เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ชาวพุทธไทยจึงเป็ นคนมี
เหตุผลและมีใจกว้างในการนับถือศาสนาของตน และมีใจกว้างในการที่ใครจะนับถือศาสนาอะไร
หรื อศาสนาอื่นจะมาเผยแพร่ ศาสนาในประเทศไทย คนไทยก็ให้เสรี ภาพเต็มที่ เป็ นต้น
5. พระพุทธศาสนาเป็ นสถาบันคู่ชาติไทย เป็ นที่เข้าใจในหมู่คนไทยมาตลอดว่า ประเทศ
ไทยมี 3 สถาบัน หลัก คื อ ชาติ ศาสนาพระมหากษัต ริ ย ์เ ท่ า นั้น และค าว่า ศาสนาในที่ น้ ี คื อ
พระพุทธศาสนา นัน่ เอง แม้แต่ธงไตรรงค์ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของชาติก็มี 3 สี คือ สี แดง น้ าเงินและสี
ขาว และสี ขาวนั้นก็หมายถึงพระพุทธศาสนา
6. พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิ สัยของคนไทยที่รักความเป็ นอิสรเสรี คนไทย
นั้น โดยลักษณะนิ สัยแล้ว เป็ นชนชาติที่รักความเป็ นอิสรเสรี ภาพมากที่สุดชาติหนึ่ งในโลก ด้วย
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งเหตุผลและอิสรเสรี ในการนับถือ จึงเหมาะสมเข้ากับชาติไทยอย่างยิง่
7. พระพุทธศาสนาเป็ นแหล่ งสาคัญที่ หล่ อหลอมเอกลักษณ์ ของชาติ ไทย คนไทยได้รับ
อิทธิ พลจากพระพุทธศาสนามาก เช่ น เป็ นคนมีเมตตา กรุ ณา มีความยืดหยุ่น ประสานประโยชน์
และไม่ชอบความรุ นแรง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ได้กลายเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทยในที่สุด
8. พระพุทธศาสนาเป็ นมรดกและเป็ นคลังสมบัติอนั ล้ าค่าของชนชาติไทย เรื่ องนี้ มีให้เห็น
อยู่เต็มเมือง อันได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมเป็ น
ของเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้ น
9. พระพุ ท ธศาสนาเป็ นหลักนาทางการพัฒนาชาติ ไทย ในการพัฒนาประเทศ วัดเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา และพระสงฆ์เป็ นผูช้ ้ ี ทางและนาในการพัฒนาด้วยและในการพัฒนานั้นมี
ทั้งการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรมและจริ ยธรรมไปพร้อมๆกันด้วย
10. พระพุทธศาสนาเป็ นแหล่ งของดี มี ค่า ที่ ชนชาติ ไทยมอบให้แก่ อารยธรรมของโลก
ศิลปวัฒนธรรมที่พฒั นาจนเป็ นเอกลักษณ์ของไทยนั้น รากฐานที่แท้จริ งมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่ ง
สิ่ งดังกล่าวทั้งหมด ได้กลายเป็ นอารยธรรมของโลกในที่สุด
ดัง นั้น จึ ง กล่ า วได้ว่า พระพุ ท ธศาสนาจึ ง มี บ ทบาทและมี ค วามส าคัญ ต่ อ คติ ค วามเชื่ อ
ประเพณี พิธีกรรมอันเป็ นวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆเช่ นในฐานะเป็ นศาสนา
ประจ าชาติ เป็ นวัฒ นธรรมที่ ค รอบคลุ ม สั ง คมไทยในทุ ก ๆด้ า นทั้ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ า น
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ศิ ลปวัฒนธรรม พิธีกรรมและกิ จกรรมอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องกับสังคมไทยมาตลอดตั้งแต่สมัยสุ โขทัย
จนถึงปั จจุบนั นี้
พระมหำณรงค์ กนฺตสี โล(2548:ก)ได้กล่าวถึงจุดเด่นของพระพุทธศาสนาว่า ลักษณะสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา คือเป็ นศาสนาแห่ งการรู ้แจ้งด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าเป็ นผูร้ ู ้แจ้งสัจธรรมด้วย
พระองค์เองแล้วเปิ ดเผยต่อมวลมนุ ษย์ ซึ่ งต่างศาสนาเทวนิ ยมทัว่ ไปที่มีบญั ญัติคาสอนมาจากการไข
แสดงพระเจ้ า ตามทัศ นะของพระพุ ท ธศาสนา การรู้ แ จ้ ง สั จ ธรรมเป็ นเรื่ องเฉพาะตน
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่ งปั ญญาคือมุ่งสอนให้คนตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของปั ญญา รู ้จกั ใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ ครวญก่อนที่จะปลงใจเชื่ อหรื อยึดถื อปฏิบตั ิตามสิ่ งใดๆ ไม่ให้รีบด่วนเชื่ ออย่างงมงาย
หรื อมื ดบอด พระพุ ทธศาสนาแห่ งเหตุ ผลทนต่อการพิสูจน์ทุกยุคทุ ก สมัยและเข้ากันได้เข้าหลัก
วิทยาศาสตร์ ยิ่งวิทยาศาสตร์ เจริ ญมากเท่าไร ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นสัจธรรมของพระพุทธศาสนามากขึ้น
เท่านั้น พระพุทธศาสนายังได้การยอมรับว่าเป็ นศาสนาแห่ งประชาธิ ปไตย มีทศั นะเรื่ องเสรี ภาพ
ลัท ธิ ค วามเสมอภาค ความยุ ติ ธ รรม ความยอมรั บ มติ เ สี ย งข้า งมาก ซึ่ งเป็ นหัว ใจส าคัญ ของ
ประชาธิ ปไตยเหล่านี้ปรากฏในหลักพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ พระพุทธศาสนาได้ชื่อ
ว่า เป็ นศาสนาแห่ ง สั น ติ ภ าพ คื อ สอนให้ ค นสร้ า งสั น ติ สุ ข ขึ้ น ภายในจิ ต ใจเพื่ อ เป็ นพลัง สร้ า ง
สันติภาพภายนอก เพราะลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาข้อนี้ เอง ช่วงเวลา2547 ปี ที่ผา่ นมาชาว
พุ ท ธ ไม่ เ คยเบี ย ดเบี ย นเข่ น ฆ่ า หรื อท าลายศาสนาอื่ น เพื่ อ เชิ ด ชู ป ระกาศพระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาสากล ในความหมายว่า หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้และทรงแสดง
ต่อมวลมนุ ษย์ เช่น หลักอริ ยสัจ หลักปฏิจจสมุปบาท หลักขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์เป็ นต้น เป็ นหลัก
สัจธรรมที่ไม่จากัดกาลสถานที่บุคคล พระพุทธเจ้าจะทรงอุบตั ิหรื อไม่ก็ตาม หลักธรรมเหล่านี้ ก็ยงั
เป็ นความจริ งแท้สากลตลอดไป ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธศาสนา จึงเป็ นศาสนาสากลเชิ งคุณภาพ สาระ
คาสอนของพระพุทธศาสนา นอกจากเป็ นหลักสัจธรรมสากลแล้ว ยังเป็ นทางสายกลางทั้งเป็ น
ทฤษฎีที่เรี ยกว่า มัชเฌนธรรมและทางปฏิบตั ิสายกลางเรี ยกว่า มัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่เอนเอียงสุ ดโต่ง
ด้านใดด้านหนึ่งและพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่เน้นการปฏิบตั ิท้ งั ในระดับจริ ยธรรมและปรมัตถ
ธรรมเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สุขจริ งๆทั้งในชี วิตปั จจุบนั และภายหน้าตลอดถึ งประโยชน์สูงสุ ดตาม
อุดมคติของพระพุทธศาสนา
หลักพุทธธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิ บตั ิที่เป็ นระดับศีลธรรมจรรยาก็จริ งอยู่ แต่อีกส่ วน
หนึ่ งที่ตอ้ งการกล่าวถึ งคือบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนกรุ งเก่าในเรื่ องคติความเชื่ อ
เรื่ องไสยศาสตร์ เวทมนตร์ คาถา ฤกษ์ยามต่างๆในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็ น
สิ ริมงคลในชี วิต และกลายเป็ นประเพณี วัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลถึงจนถึงปั จจุบนั นี้ จะเห็นได้ว่า ใน
ยุคปั จจุ บนั นี้ จะมี พระเถระผูใ้ หญ่หรื อเกจิ อาจารย์ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจานวนมาก
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ได้รับอาราธนาไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกหรื อวัตถุ มงคลต่างๆหรื อพิธีกรรมอื่นๆในจังหวัดต่างๆ
คติความเชื่อเรื่ องวัตถุมงคลที่สืบทอดกันมายังมีอิทธิ พลต่อความคิดความเชื่ อต่อชาวกรุ งเก่าจนถึงวันนี้
ลักษณะควำมเชื่อของคนไทย
ความเชื่ อ เป็ นมู ล เหตุ ใ ห้ มี ก ารพัฒ นาชี วิ ต และสั ง คม สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น ก็ จ ะออกมาทาง
วัฒนธรรมซึ่ งแสดงในรู ปแบบของประเพณี พิธีกรรมต่างๆของสังคมไทยและรวมถึงสังคมโลกด้วย
ลักษณะความเชื่ อขึ้นอยูก่ บั สภาพของสังคมที่หล่อหลอมผูค้ นในสังคมนั้นให้มีความเชื่ อที่แตกต่าง
กันออกไป เช่ นชาวพุทธเชื่ อในการตรั ส รู ้ ของพระพุท ธเจ้า เชื่ อกฎแห่ งกรรม ชาวคริ สต์ ชาว
มุ สลิ มมี เชื่ อว่า พระเจ้าทรงมี อานุ ภาพสู งสุ ดทรงสร้ างโลก ทรงสร้ างสรรพสิ่ ง เป็ นต้น ในระดับ
ท้องถิ่ นก็ จะมี ความเชื่ อที่ แตกต่ า งกันออกไป ดังนั้น ความเชื่ อจึ ง เป็ นวัฒนธรรมอย่า งหนึ่ ง ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(2546:1093-1165)ให้ความหมายของความเชื่ อว่า ใน
ภาษาสันสกฤตใช้คาว่า ศรัทธาและในภาษาบาลี ใช้คาว่า สัทธา หมายถึ งความเชื่ อ ความเลื่ อมใส
เช่ นสิ้ นศรัทธา ฉันมีศรัทธาในความดี ของเขา บางที่ใช้คู่กบั คาว่า ปสาทะ เป็ นศรัทธาปสาทะเชื่ อ
เลื่ อมใส เช่ นเขาศรั ทธาในการรั กษาแบบแพทย์โบราณ อย่า งไรก็ ตาม ความเชื่ อจึ งหมายถึ งการ
ยอมรั บ นับ ถื อสิ่ ง ที่ ตนยกย่องให้คุ ณค่ า ต่ อสิ่ ง นั้นๆที่ ฝั งลึ ก ๆอยู่ใ นจิ ตใจและจะแสดงพฤติ ก รรม
ออกมาทางกาย วาจา เช่นการกราบไหว้ การสวดมนต์เป็ นต้น
ชำญวิทย์ เกษตรศิริ( 2550:305 )ได้กล่าวถึ งคติความเชื่ อของสังคมอยุธยาไว้ว่า “ความเชื่ อ
ในเรื่ องสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรื อปาฏิ หาริ ยเ์ ป็ นความเชื่ อดั้งเดิ มของคนไทยและคนในอุษาคเนย์โดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะในเรื่ องเครื่ องรางของขลังซึ่ งถือว่า เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่นาติดตัวตลอดเวลา โดยเชื่ อว่าจะ
สามารถคุ ม้ ครองป้ องกันอันตรายนานาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามศึกสงคราม คนในสมัยอยุธยา
นั้นจะนิ ยมเครื่ องรางของขลังอันประกอบด้วย ตะกรุ ด ประเจียดและมงคล เป็ นที่น่าสนใจว่า ใน
สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีน้ นั ยังไม่มีประเพณี หรื อความนิ ยมในการนาพระเครื่ องมาห้อยคอ หรื อ
ใช้ เ ป็ นเครื่ องรางของขลั ง แต่ อ ย่ า งใด ประเพณี ห อยพระเครื่ องจะเกิ ด ขึ้ นภายหลัง ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ นับแต่มีการติดต่อกับชาติตะวันตกเพิม่ ขึ้นเป็ นต้นมา
เครื่ องรางของขลังที่นิยมกันในสมัยอยุธยาที่ชาญวิทย์ เกษตรศิริกล่าวไว้น้ นั ประกอบด้วย
ตะกรุ ด ประเจียด และด้ายมงคล ตะกรุ ดทาด้วยแผ่นโลหะหรื อในลานเขียนคาถาอาคมลงไป ส่ วน
ใหญ่จะเขียนด้วยตัวอักษรขอมเขมรโบราณ แล้วม้วนเป็ นรู ปกลมยาวและกลวง เพื่อสอดเชื อกใช้
คล้องคอหรื อผูกรอบเอว ประเจียด คือผ้าที่ลงเลขยันต์ซ่ ึ งอาจจะเป็ นรู ปต่างๆมีอกั ขระและตัวเลข
ประกอบใช้ผกู คอหรื อผูกต้นแขน และมงคลหมายถึงด้ายที่ได้รับการปลุ กเสก ทาเป็ นวงสาหรับสวม
รอบหัวดังเช่นที่เห็นได้จากนักมวย
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สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร(2554:415-419)ได้กล่าวถึงความสาคัญและลักษณะของความเชื่ อจึง
ขอสรุ ป ดัง นี้ ความเชื่ อมี ค วามส าคัญ ก็ ด้วยเหตุ ผ ลที่ ว่า เป็ นรากฐานในการตอบข้อ สงสั ย ของ
ปรากฏการณ์ ความเชื่อจึงอาจเป็ นเหตุหรื อเป็ นผลของความรู้ ใดๆที่กาลังแสวงหาในฐานะเป็ นเหตุ
ความเชื่ อก็จะกลายเป็ นสมมติฐานหรื อสมมติคติที่รอการพิสูจน์ต่อไป ความเชื่ อเป็ นความรู ้ อย่าง
หนึ่ งแม้วา่ ยังขาดการยอมรับโดยวิธีการของศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ แบบก็ตาม แต่กระนั้นทั้งความรู ้
และความเชื่อก็ได้ใช้ในการสื่ อสารอย่างปนเปจนไม่สามารถแยกสิ่ งทั้งสองออกจากกัน มีบ่อยครั้งที่
มีการนาเสนอของบุคคลด้วยความเชื่ อ แต่ผรู ้ ับสารเข้าใจว่าเป็ นองค์ความรู ้ดงั เช่น นักเล่นโวหารใน
ปัจจุบนั และพวกโซฟิ สม์ในอดีต
ความรู ้ ม กั จะแยกค่ า นิ ย มออกไป แต่ ค วามเชื่ อพร้ อ มที่ จะแสดงออกมาในรู ป แบบของ
ทัศนคติที่เจือค่านิ ยม ฉะนั้น ความเชื่ อจึงแฝงคุ ณค่าด้วยเสมอ เนื่ องจากเป็ นทางออกของการแสดง
ความรู ้สึกในทางสื่ อสาร ยิ่งกว่านั้น ทัศนคติที่มาจากความเชื่ อหนึ่ งอาจได้รับการพัฒนาในรู ปของ
พฤติกรรมซึ่ งเป็ นผลมาจากความเหนี่ ยวแน่นในเรื่ องความเชื่ อ เพราะมีความเชื่ อจัดอยูใ่ นประเภทนี้
แล้วบุคคลก็มกั จะพยายามรักษาความเชื่ อทั้งวิธีปกป้ องความเชื่ อของตนและโจมตีความเชื่ ออื่นๆ
การกล่าวอ้าวถึงความเชื่ อของบุคคล ก็เพราะบุคคลนั้นเล็งเห็นว่า สิ่ งนั้นๆเป็ นความจริ งกล่าวคือมี
ความเชื่อมัน่ ในสิ่ งนั้น สิ่ งนั้นในที่น้ ีมกั หมายถึงสภาพกายภาพหรื อวัตถุเป็ นสสารนิยม
นอกจากนี้ ความเชื่ อยังอาจปรากฏในลักษณะที่เป็ นนามธรรม (จิตนิ ยม) ที่เกิ ดจากในถ้อย
แถลงหรื อประโยคข้อความหรื อข้อสรุ ปทัว่ ไปว่าเป็ นจริ ง เช่นความเชื่อทางประวัติศาสตร์ เป็ นต้นมัก
นาไปอ้างอิงทางกฎหมายและวิชาการ ระบบความเชื่ออาจแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
1. ความเชื่ อในตน (central)เป็ นศูนย์กลางความเชื่ อหรื อเป็ นความเชื่ อแต่แรกเริ่ มโดยเกิ ด
จากความรู ้ ในตนแล้วค่อยๆขยายออกไปยังความรู ้ ภายนอกตนที่ยงั สัมพันธ์กบั ความเชื่ อในตนเช่ น
ความเชื่อในศาสนาเป็ นต้น
2. ความเชื่ อรอบตน (intermediate)เป็ นความเชื่อภายนอกหรื อจากปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ บุ ค คลนั้น แต่ บุ ค คลนั้น ก็ ส ามารถรั บ รู ้ แ ละสั ง เกตสิ่ ง ภายนอกหรื อ
ประสบการณ์ได้โดยเฉพาะจากสื่ อไม่วา่ จะเป็ นสื่ อบุคคลและสื่ อมวลชน
3. ความเชื่อรอบนอก (peripheral)เป็ นความเชื่อแบบอนุพนั ธ์หรื อความเชื่อที่สืบเนื่องแบบ
แรกหรื อความเชื่ อแบบที่สอง ฉะนั้นความเชื่ อแบบนี้ จะคุณค่าและต้องการตีความประกอบด้วย ผล
จากความเชื่อแบบนี้มกั จะมีการโน้มน้าว การคาดทานายและทางเลือกเกิดขึ้นเสมอจากความเชื่ อนั้น
ความเชื่อแบบนี้ เช่น จะเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งคนใดดีที่ไม่ซ้ื อเสี ยง
ดังนั้น ความเชื่ อจึงมีความสาคัญในกาหนดคุณค่า ทัศนคติและความเชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่ตนเชื่ อ
เช่ น ความเชื่ อในศาสนาที่ ตนนับ ถื อเป็ นต้น ที่ ท าให้ ผูท้ ี่ มี ค วามเชื่ อ ในศาสนานั้น อาจจะแสดง
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พฤติกรรมออกมาเป็ นสิ่ งที่ดีงาม หากความเชื่ อที่ผิดหรื อเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ก็ทาให้ให้บุคคลนั้น แสดง
พฤติกรรมที่ผดิ ทานองคลองธรรม ความเชื่อจึงกาหนดวิถีชีวติ ของคนได้
หลัก ศรั ท ธาหรื อ ความเชื่ อ ของพระพุ ท ธศาสนาที่ มี บ ทบาทต่ อ คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี
พิธีกรรมอันรากฐานทางวัฒนธรรมของในวิถีชีวิตของสังคมไทย ซึ่ งพระธรรมปิ ฏก(ประยุทธ์
ปยุตฺโต. 2543: 467-560) ได้แสดงไว้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปดังนี้
1. ศรัทธาเป็ นเพียงขั้นหนึ่งกระบวนการพัฒนาปั ญญาและกล่าวได้วา่ เป็ นขั้นต้นที่สุด
2. ศรัทธาที่ประสงค์ ต้องเป็ นความเชื่อความซาบซึ้ งที่เนื่องด้วยเหตุผล มีปัญญารองรับ
3. ศรัทธาที่เป็ นความรู้สึกฝ่ ายอาเวค (emotion) ถือว่า เป็ นความเชื่ อที่งมงาย เป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
กาจัดออกไปหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปั ญญานั้น อาจให้ความหมายสั้นๆว่า เป็ นความ
ซาบซึ้ งด้วยมัน่ ใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็น
5. เพื่อควบคุมศรัทธาให้อยูใ่ นความหมายที่ถูกต้อง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถ้ามี
ศรัทธาเป็ นส่ วนประกอบข้อหนึ่งแล้ว จะต้องมีปัญญาเป็ นอีกข้อหนึ่ งเสมอและตามปกติศรัทธาย่อม
มาเป็ นข้อที่หนึ่ ง พร้ อมกับปั ญญาเป็ นข้อสุ ดท้าย แต่กรณี ที่กล่าวปั ญญา ไม่จาเป็ นต้องมีศรัทธาไว้
เพราะปั ญญาสาคัญกว่า ศรัทธา
6. คุณประโยชน์ของศรัทธาเป็ นไปใน 2 ลักษณะ คือ ในแนวหนึ่ งศรัทธาเป็ นปั จจัยให้เกิด
ปี ติซ่ ึ งทาให้เกิดปั สสัทธิ (ความสงบเยือกเย็น) นาไปสู่ สมาธิ และปั ญญาในที่สุด อีกแนวหนึ่ งศรัทธา
ทาให้เกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะปฏิบตั ิ ทอลองสิ่ งที่เชื่อนั้น และนาไปสู่ ปัญญาในที่สุด
7. ศรัทธาเป็ นไปเพื่อปั ญญา ดังนั้น ศรัทธาจึงต้องส่ งเสริ มความคิดวิจยั วิจารณ์ จึงจะเกิ ด
ความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมาย
8. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกถือว่ามีขอ้ เสี ยข้อบกพร่ อง แม้แต่ความเลื่อมใสใน
ศาสดาเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสี ย เพราะศรัทธาประเภทนี้ เป็ นอุปสรรคในการหลุดพ้น
9. ศรัทธาไม่ถูกจัดเป็ นองค์มรรค เพราะตัวการที่จาเป็ นสาหรับการดาเนิ นก้าวหน้าต่อไป
ในมรรคานี้ คือปั ญญาที่พ่วงอยูก่ บั ศรัทธานั้นต่างหาก และศรัทธาที่ถือว่าใช้ได้ตอ้ งมีปัญญารองรับ
อยูด่ ว้ ย
10. แม้ศรัทธาที่พน้ จากภาวะเป็ นความงมงายนั้นเอง ถ้าไม่ดาเนิ นการต่อไปถึงขั้นทอลอง
ปฏิบตั ิเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริ งประจักษ์แก่ตน ก็ไม่นบั ว่าเป็ นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมายที่
แท้จริ ง
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11. แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สาคัญ แต่ในขั้นสู งสุ ด ศรัทธาต้องหมดไป ถ้ายังมีศรัทธา
อยูก่ ็แสดงว่า ยังไม่บรรลุ เป้ าหมาย เพราะพระอรหันต์บรรลุ เป้ าหมายสู งสุ ด เป็ นผูไ้ ม่มีศรัทธา (อัส
สาทะ) ซึ่งหมายความได้รู้ประจักษ์ จึงไม่ตอ้ งเชื่อๆใครๆหรื อต่อเหตุผลใดๆ
12. โดยสรุ ป ความก้าวหน้าในมรรคนี้ ดาเนิ นมาโดยลาดับ จากความเชื่ อ (ศรัทธา) มาเป็ น
ความเห็นหรื อความเข้าใจโดยเหตุผล (ทิฐิ) จนเป็ นการรู ้เห็น (ญาณทัสสนะ) ในขั้นสุ ดท้ายเป็ นการ
หมดภาระของศรัทธาโดยสิ้ นเชิง
13. ศรัทธามีขอบเขตความสาคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใด เป็ นสิ่ งที่จะต้องรู ้ เข้าใจ
ตามเป็ นจริ ง ไม่ควรตีค่าสู งเกิ นไป แต่ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณี ที่ดูแคลนศรัทธา
อาจกลายเป็ นการเข้าใจความหมายของศรัทธาผิด เช่นผูท้ ี่เชื่ อมัน่ ในตนเอง แต่กลายเป็ นเชื่ อต่อกิเลส
ของตน ในรู ปของอหังการมมังการไป ซึ่งเป็ นผลร้ายไปอีกด้านหนึ่ง
14. ในระดับศีล หรื อที่เรี ยกว่าศีลธรรม ศรัทธาเป็ นองค์ธรรมสาคัญซึ่ งเกื้อกูลมาก ทาให้คน
มีหลักตั้งตัวเป็ นกาลังเหนี่ ยวรั้ งและต้านปะทะไม่ให้ยอมตามสิ่ งชักจูงเย้ายวนให้ทาความชั่ว อี ก
ประการหนึ่งศรัทธาที่ถูกต้องไม่เป็ นเหตุให้ผดิ ศีลธรรม
15. ในกระบวนการแห่ งการเจริ ญปั ญญา (หรื อการพัฒนาปั ญญา) อาจกาหนดขั้นตอนที่
จัดเป็ นระยะของศรัทธาได้คราว ๆ คือ
1) สร้างทัศนคติที่มีเหตุผล
2) เป็ นผูค้ ุม้ ครองสัจจะ (สัจจานุรักษ์)
3) เมื่ อฟั งทฤษฎี คาสอน ความเห็ นต่างๆของผูอ้ ื่ นแล้ว พิจารณาด้วยเหตุผลของตน
แล้ว ไม่ ล าเอี ย งเพราะปั ญ ญา จึ ง เลื่ อ มใสรั บ เอามาเพื่ อ คิ ด หาเหตุ ผ ลทดสอบความจริ ง ต่ อ ไป
4) นาสิ่ งที่ใจรับมา มาขบคิดทดสอบด้วยเหตุผล จนแน่ใจตนว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องแท้จริ ง
อย่างแน่นอน
5) ถ้ามีความเคลือบแคลงสงสัย รับสอบถามด้วยใจบริ สุทธิ์ มุ่งปั ญญา
หลักการในพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมหมวดใดที่กล่าวถึงความเชื่ อ
(ศรัทธา) พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสถึงปั ญญาควบคู่กากับอยูด่ ว้ ยเสมอ เพื่อให้ชาวพุทธรู ้จกั ใช้ปัญญา
พิจารณาสิ่ งต่างๆด้วยให้รู้แจ้งเห็ นจริ งเสี ยก่อนแล้วจึงเชื่ อสิ่ งต่างๆ หลักศรัทธาเป็ นหลักการสาคัญ
ของพระพุทธศาสนาแต่ตอ้ งมีปัญญาด้วย ตัวอย่างหลักธรรมที่กล่าวถึงศรัทธาและปั ญญาควบคู่
เช่น วุฒิธรรม( สัทธา ศีลสุ ตะ จาคะ ปั ญญา) พละ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา) อริ ยทรัพย์ (สัทธา
ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา)เป็ นต้น
ลักษณะความเชื่อที่แท้จริ งของสังคมไทยมีพ้นื ฐานที่สาคัญมาจากพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก
ส่ วนคติ ความเชื่ ออื่ นๆที่ มาจากศาสนาพราหมณ์ หรื อลัทธิ ค ติ ความเชื่ ออื่ นๆผสมผสานปนเปใน
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สังคมไทยนามานั้น เป็ นส่ วนประกอบที่ทาให้พระพุทธศาสนาโดดเด่นในฐานะองค์ประกอบหลัก
ของพิธีกรรมต่างๆ การประกอบพิธีกรรมมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อหรื อศรัทธา หลักความเชื่ อที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้
พระธรรมปิ ฎก(ประยุท ธ์ ปยุตฺโต)(2545:181-182)ได้แสดงหลัก ศรั ทธาของชาวพุ ทธ 4
ประการ สัทธา(ความเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล)มีดงั นี้
1. กัมมสัทธา เชื่ อกรรม เชื่ อกฎแห่ งกรรม เชื่ อว่ากรรมมีอยูจ่ ริ ง คือเชื่ อว่า เมื่อทาอะไรโดย
เจตนา คือจงใจทาทั้งที่รู้ ย่อมเป็ นกรรม คือ เป็ นความดีความชัว่ มีข้ ึนในตน เป็ นเหตุปัจจัยก่อให้เกิด
ผลดี ผลร้ า ยสื บเนื่ องต่ อไป การกระทาไม่ ว่า งเปล่ า และเชื่ อว่าผลที่ ตอ้ งการจะสาเร็ จได้ด้วยการ
กระทา มิใช่ดว้ ยอ้อนวอนหรื อนอนคอยโชค เป็ นต้น
2. วิปากสัทธา เชื่ อวิบาก. เชื่ อผลของกรรม,เชื่ อว่าผลของกรรมมีจริ ง คือเชื่ อว่า กรรมที่ทา
แล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัว่ จากกรรมชัว่
3. กัม มัส สกตาสัท ธา เชื่ อความที่ สั ตว์มี ก รรมเป็ นของตน, เชื่ อว่า แต่ ล ะคนเป็ นเจ้า ของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน
4. ตถาคตโพธิ สัทธา เชื่ อความตรัสรู ้ ของพระพุทธเจ้า มัน่ ใจองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินยั ไว้ดว้ ยดี ทรงเป็ นผูน้ าทางที่
แสดงให้เห็ นว่า มนุ ษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึ กฝนตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึ งภูมิธรรมสู งสุ ดบริ สุทธิ์
หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญไว้เป็ นแบบอย่าง
แม้วา่ ชาวพุทธจะมีหลักศรัทธาทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นก็จริ งอยู่ แต่พระพุทธเจ้าสอน
ได้ทรงสอนหลักการพิจารณาในสิ่ งที่ควรเชื่อหรื อไม่ควรเชื่ออย่างไร ซึ่ งปรากฏตามหลักกาลามสู ตร
พระธรรมปิ ฎก(ป.อ. ปยุตฺ โ ต. 2543: 651) ได้แสดงหลัก ความเชื่ อ ในกาลามสู ต ร ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ดังนี้
“กาลามชนทั้งหลาย เป็ นการสมควรที่ ท่ านทั้ง หลายจะเคลื อบแคลง สมควรที่ จะสงสั ย
ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะกาลามชนทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
อย่ายึดถือ โดยการฟัง(เรี ยน)ตามกันมา ( อนุสฺสวน)
อย่ายึดถือโดยการถือสื บๆกันมา( ปรมฺ ปรา)
อย่ายึดถือ โดยการเล่าลือ (อิติกิรา)
อย่ายึดถือโดยการอ้างตารา ( ปิ ฏกสมฺ ปทาน)
อย่ายึดถือโดยตรรกะ (ตกฺก)
อย่ายึดถือโดยการอนุมาน ( นย)
อย่ายึดถือโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (อาการปริ วติ กฺก)
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อย่ายึดถือ เพราะเข้ากันได้กบั ทฤษฎีของตน (ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺ ติ)
อย่ายึดถือ เพราะมองเห็นรู ปลักษณะว่าน่าเชื่อถือ (ภพฺ พรู ปตา)
อย่ายึดถือ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็ นครู ของเรา (สมโณ โน ครู ติ)
เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู ้ดว้ ยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็ นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้
วิญญู ชนติ เตียน ธรรมเหล่ านี้ ใครยึดถื อปฏิ บตั ิ ถึงที่ แล้ว จะเป็ นไปเพื่อมิ ใช่ ประโยชน์เกื้ อกูล เพื่อ
ความทุกข์ เมื่อท่านทั้งหลายพึงละเสี ยฯลฯ เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู ้ดว้ ยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้ เป็ นกุศล
ธรรมเหล่ า นี้ ไม่มี โทษ ธรรมเหล่ านี้ วิญญู ชนสรรเสริ ญ ธรรมเหล่ านั้นยึดถื อปฏิ บตั ิ ถึ งที่ แล้ว จะ
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล เพื่ อ ความสุ ข เมื่ อ นั้น ท่ า นทั้ง หลายพึ ง ถื อ ปฏิ บ ัติ บ าเพ็ ญ (ธรรม
เหล่านั้น)”
หลักควำมเชื่ อเรื่ องกรรม เป็ นหลักความเชื่ อที่สาคัญอย่างหนึ่ งของพระพุทธศาสนา ชาว
พุทธโดยทัว่ ไปจะมีความเชื่ อเรื่ องกรรม ผลของกรรม และสัตว์ท้ งั หลายมีกรรมเป็ นของตน ความ
เชื่ อเรื่ องกรรมนี้ เป็ นวิถีในการดาเนิ นชี วิตที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของคนไทยที่นับถื อพระพุทธศาสนา
เช่นคาพูดที่วา่ อย่าทาบาปทากรรมเลย ปล่อยชี วิตไปตามยถากรรม ทุกคนเกิ ดมาไม่มีใครพ้นหลัก
แห่งกรรมได้ เป็ นต้น
สมชั ย ศรี นอก(2555:183) ได้อธิ บายของกรรมไว้ ดังนี้ คาว่า “กรรม”มาจากคาสันสกฤต
หมายถึ งการกระทา ในพระพุทธศาสนาได้จากัดขอบเขตของกรรมว่าเป็ นการกระทา ที่ เกิ ดจาก
เจตนา ผลของการการะทารี ยกว่า “วิบาก” พระพุทธเจ้าทรงมีพระดารัสเกี่ยวกับกรรมว่า
“ภิกษุท้ งั หลาย เรากล่าวว่า เจตนาเป็ นตัวกรรม บุคคลตั้งใจแล้วย่อมกระทากรรม ทางกาย
ทางวาจาและทางใจ” และทรงมีพุทธดารัสต่อไปว่า
“ บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ทาดีได้ดี ทาชัว่ ย่อมได้ชวั่ ” ดังนั้น กรรมย่อม
จาแนกสัตว์ให้เลวและประณี ตได้ ส่ วนการกระทาที่ไม่มีเจตนาเป็ นพื้นฐาน เป็ นอาการสักว่ากระทา
ลงไปเรี ยกว่า “กิริยา” ผลที่เกิดขึ้นจึงเป็ นเพียง “ปฏิกิริยา” การกระทาของพระอรหันต์ ผลของ
การกระทาเป็ น “ปฏิกิริยา”
ระดับของกรรมในพระพุทธศำสนำ พระพุทธศาสนาแบ่งกรรมออกเป็ น 2 ระดับ คือ กรรม
ในทางศีลธรรมและกรรมในทางปรมัตถธรรม ซึ่ งสมชัย ศรี นอก (2555: 183) ได้อธิ บายระดับของ
กรรมและประเภทของกรรมไว้ ดังนี้
กรรมในทางศีลธรรม เป็ นคาสอนในระดับเบื้องต้น สอนให้คนมีหิริ โอตตัปปะ มีเมตตา
กรุ ณา เพื่อเป็ นรากฐานนาไปสู่ ความพ้นทุกข์ คาสอนในระดับนี้ ตอ้ งให้คนเกรงกลัวในผลของการ
ทาชัว่ เพื่อจะให้หนั มาสร้างกรรมดี เช่น ใครตัดมือลิงในชาติน้ ี ชาติหน้ามือจะขาด เป็ นต้น
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กรรมในระดับปรมัตถธรรมเป็ นค าสอนขั้นสู งมุ่ ง ไปยัง ความหลุ ดพ้นจากกรรมทั้งปวง
พระพุทธเจ้าทรงตรัสกรรมทั้งสองระดับนี้ ในอภิณหปั จเวกขณ์วา่ “สัตว์ท้ งั หลายมีกรรมเป็ นของตน
เป็ นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ นกรรมเป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ ึงอาศัย กรรม
ย่อมจาแนกสัตว์ให้เลวและประณี ต” พุทธพจน์น้ ี ตรัสในระดับศีลธรรม ส่ วนในระดับปรมัตถธรรม
พระพุทธเจ้าตรัสว่า รู ปกายได้สลายแล้ว สัญญาดับแล้ว เวทนาทั้งปวงเป็ นธรรมชาติเย็นแล้ว สังขาร
ทั้งหลายสงบแล้ว วิญญาณถึงความตั้งอยูไ่ ม่ได้
พระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของกรรมโดยจัดตามช่ องทางแห่ งการกระทาออกเป็ น 3
อย่าง คือ กายกรรม กระทาที่แสดงออกทางกาย เช่ น ฆ่าสัตว์ เสี ยสละแรงกาย วจีกรรม การกระที่
แสดงออกทางวาจา เช่ น พูด เท็จ พู ดค าสั ต ย์ และมโนกรรม การแสดงออกทางใจ เช่ น การคิ ด
ประทุษร้ายผูอ้ ื่น เมตตา
พระพุทธศาสนาได้แบ่งกรรมหรื อการกระทาไว้ 3 ลักษณะ คือ กุศลกรรม การกระทาดีท้ งั
กาย วาจาด้วยจิตใจที่ เป็ นกุศล อกุศลกรรม การกระทาชั่วทั้ง กาย วาจา ใจด้วยจิ ตใจที่ เป็ นอกุศล
และอพยากตกรรม คือการกระทาที่เป็ นกลางด้วยเจตนาที่เป็ นกลาง
พระพุทธโฆษาจารย์ นักปราชญ์ชาวอินเดี ยได้จาแนกกรรมออกเป็ น 2 ชนิ ด(กรรมดี และ
กรรมชัว่ ) โดยจัดเป็ น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ระยะเวลาที่กรรมที่ให้ผล มี 4 ประเภทคือ ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผล
ในปัจจุบนั ให้ผลทันตาเห็น ด้วยเจตนาที่แรงกล้า อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลต่อไปด้วยเจตนา
ที่ เบากว่า อปรำปริ ยเวทนียกรรม กรรมที่ ให้ผลต่อจากกรรมประเภทที่ สองเพราะเจตนาเบากว่า
อโหสิ กรรม กรรมที่ให้ผลไปแล้วหรื อกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลเลย เพราะผูก้ ระทานั้นสาเร็ จมรรค
ผลเสี ยก่อน
หมวดที่ 2 หน้าที่ของกรรม มี 4 ประเภท คือ ชนกกรรม กรรมที่แต่งให้เกิด อุปถัมภกกรรม
กรรมที่สนับสนุ นหรื อซ้ าเติมให้ดีหรื อชัว่ ยิ่งขึ้น อุปปี ฬกกรรม กรรมบีบคั้นหันเหทิศทางให้ชนก
กรรมเพลาความรุ นแรงลง อุปฆำตกกรรม กรรมที่ทาหน้าที่ตดั รอนกรรมเก่าให้ขาดเลย
หมวดที่ 3 กรรมที่ให้ผลตามแรงหนักเบามี 4 ประเภท คือ ครุ กกรรม กรรมหนักทั้งฝ่ ายกุศล
และอกุศล ได้แก่สมาบัติ 8 หรื ออนันตริ ยกรรม พหุลกรรม (อาจิณณกรรม) กรรมที่ทาบ่อยๆ จนเคย
ชิน จะให้ผลหนักรองจากครุ กกรรม อำสั นนกกรรม กรรมที่ทาเมื่อจวนจิตใกล้จะดับหรื อกรรมใกล้
ตาย กตัตตำวำปนกรรม (กตัตตากรรม) กรรมที่สักแต่ว่าทา มีเจตนาน้อยมากต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่น
ให้ผลแล้ว กรรมนี้จึงให้ผล
คาสอนเรื่ องบุญบาป เป็ นความเชื่ อของสังคมชาวพุทธไทย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องกรรม เช่ นคากล่ าวว่า บุ ญนา กรรมแต่ง หรื อคาว่า การกระทานี้ เป็ นบาปเป็ นกรรม หรื อบุ ญ
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กรรมของเขา เป็ นต้น บุญเป็ นเรื่ องของกรรมดี เช่นไปทาบุญที่วดั ฯ กรรมประเภทนี้ เรี ยกว่า กุศล
กรรม บาปเป็ นเรื่ องของกรรมชัว่ เช่นไปฆ่าสัตว์ ฯเป็ นอกุศลกรรม
พระมหำณรงค์ กนฺตสี โล(2548:104-105) ได้แสดงเรื่ องกรรมและการให้ผลของกรรมไว้
ดังนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนา กรรมแปลว่า “การกระทา” เป็ นคากลางๆ หากเป็ นกรรมดี เรี ยกว่า
“กุศลกรรม” กรรมชั่วเรี ยกว่า “อกุศลกรรม” หรื อกรรมไม่ดีไม่ชั่ว เรี ยกว่า “อัพยกยกตกรรม)
กรรมทาได้ 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กรรมที่ทาทางกาย เรี ยกว่า กายกรรม กรรที่ทาทาง
วาจา เรี ยกว่า วจีกรรม กรรมทีทาทางใจเรี ยกว่า มโนกรรม
การกระทาที่จะจัดว่า เป็ นกรรมและให้ผลจะต้องประกอบด้วยเจตนาหรื อความจงใจโดยนัย
นี้ กรรมกับเจตนาจึ งเป็ นสิ่ ง เดี ย วกัน พระพุ ท ธเจ้าตรั ส ว่า “เจตนาห ภิ กฺ ขเว กมฺ ม วทามิ , ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนานัน่ เอง เรี ยกว่ากรรม” บุคคลมีเจตนาแล้วจึงกระทากรรมด้วยกาย วาจา
ด้วยใจ การกระทาที่ไม่มีเจตนา ไม่ถือว่า เป็ นกรรม แต่เป็ นเพียงกิ ริยาและการกระทานั้นก็ไม่มีผล
ต่อผูก้ ระทา
ตามหลักพระพุทธศาสนาหลักกรรมนิ ยามจะสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักจิตนิ ยาม จิตนิ ยาม
ที่เป็ นตัวร่ วมเจตนาชักนาให้เกิดการกระทากรรมที่เรี ยกว่า สังขาร ซึ่ งปรุ งแต่งจิตให้เกิดการทากรรม
ทางกาย วาจาและทางใจ มีอยู่ 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายดีกบั ฝ่ ายชัว่ สังขารฝ่ ายดี ได้แก่ความไม่โลภ(อโลภะ)
ความไม่โกรธ(อโทสะ) ความไม่หลง(อโมหะ) สังขารฝ่ ายชัว่ ได้แก่ ความโลภ(โลภะ) ความโกรธ
(โทสะ) ความหลง(โมหะ)
รากเหง้าที่ จะตัดสิ นคุ ณค่า ของการกระทาว่าดี หรื อชั่ว กล่ าวคื อ การกระทาใดที่ เกิ ดจาก
เจตนาประกอบด้วยความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง จัดเป็ นกรรมดี แต่หากการกระทาใดที่เกิ ดจาก
เจตนาที่ประกอบด้วยความโลภ โกรธ หลง จัดเป็ นกรรมชัว่ นี้ จดั เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างกรรม
นิ ยามและจิตนิ ยาม การตัดสิ นว่า เป็ นกรรมดีหรื อกรรมชัว่ หรื อไม่น้ นั ถ้าขึ้นอยู่ผลผลิตทางศาสนา
จารี ต ประเพณี ของแต่ละสังคม เกณฑ์วินิจฉัย ความดี ความชัว่ เป็ นเรื่ องของสังคมนั้น แต่ทศั นะ
พระพุทธศาสนาถือว่า การตัดสิ นในลักษณะที่เป็ นไปตามคติความเชื่ อของสังคมในลักษณะนั้นเป็ น
สิ่ งไม่ถูกต้อง พระพุทธศาสนาถื อว่า กรรมดี กรรมชั่วสมบูรณ์ ในตัวมันเอง มีค่าในตัวมันเอง ไม่
ขึ้นอยู่กบั บัญญัติหรื อการตัดสิ นใจของสังคมหรื อมนุ ษย์ แต่ข้ ึนอยู่กบั เจตนา จะต้องพิจารณาที่ตวั
เจตนาที่เป็ นความจงใจเป็ นหลัก ไม่ได้ดูที่วตั ถุประสงค์
พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตญาโณ)(2541:73) ได้แสดงความหมายของกรรมไว้ดงั นี้ คา
ว่ากรรม พระพุทธเจ้าทรงนิ ยามไว้ว่า “ดู ก่อนภิ กษุ ท้ งั หลาย เรากล่ าวเจตนาคื อความจงใจว่าเป็ น
กรรม บุคคลมีความจงใจ พูด ทา คิด ไปตามสมควรแก่เจตนที่บงั เกิ ดขึ้นในขณะนั้นๆจากจุดนี้ ให้
มองกลับไปที่งานหลักของจิต คือ
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การรั บ อารมณ์ ที่ ผ่า นมาทางประสาทสั ม ผัส การจ าอารมณ์ เหล่ า นั้น ไว้ การคิ ด อารมณ์
เหล่านั้น และความรู ้อารมณ์เหล่านั้น มากบ้างน้อยบ้าง งานของจิตที่ใกล้ชิดกับกรรมคือ ความคิด
เป็ นเจตน์จานงที่จะคิด จะทา จะพูด ทาให้เห็นว่ากรรมคือสิ่ งที่ใช้เรี ยกความจงใจ ตั้งใจที่มีอยูเ่ ป็ นอยู่
โดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ และความจงใจนี้ เอง เมื่ อ เราหัน มาตรวจดู ค วามจงใจท า พู ด คิ ด ใน
ชี วิตประจาวันของคนแต่ละคนก็จะพบว่า เกาะกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ มหลัก คื อ ความคิ ดดี คิดไม่ดี คิ ด
กลางๆ แสดงว่า กรรมก็มี 3 ประเภท คือ กรรมดี กรรมที่เป็ นกลางๆ และกรรมที่ไม่ดี ตัวปรุ งแต่งให้
เกิดความคิดจนออกมาเป็ นกรรมคือสังขารในขันธ์ที่ 4 ที่ท่านแบ่งเป็ น 3 คือ สังขารฝ่ ายดี ฝ่ ายไม่ดี
และฝ่ ายกลางๆ พระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้ดว้ ยภาษาบาลี วา่ กุสลา ธมฺ มา ธรรมที่เป็ นกุศลให้ผลเป็ น
ความสุ ข กุศลแปลว่า ฉลาด แสดงว่า เป็ นฝ่ ายตรงกันข้ามกับอวิชชา นัน่ คือ วิชชา ปั ญญาญาณ เป็ น
ต้น อกุสลา ธมฺ มา ธรรมที่เป็ นอกุศลให้ผลเป็ นความทุกข์ อกุศล แปลว่า ไม่ฉลาด โง่ เขลา แสดงว่า
เป็ นอาการของอวิชชา คือ ความไม่รู้นนั่ เอง
กรรมคือ เจตนาที่บุคคลกระทา พูด คิดตามแรงผลักดันของอวิชชา ท่านเรี ยกว่าอกุศลกรรม
ที่ มี ร ากเหง้า คื อ อกุ ศ ลมู ล คื อ โลภ โกรธ หลงนั่น เอง ส่ ว นเจตนาที่ บุ ค คลกระท า พู ด คิ ด ตาม
แรงผลักดันของวิชชา ท่านเรี ยกว่า กุศลกรรม ที่มีรากเหง้าคือ กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ
สรุ ปว่า กรรมที่ทาด้วยเจตนานั้นเป็ นฝ่ ายดี ให้ผลเป็ นสุ ข กรรมที่เป็ นฝ่ ายชัว่ นั้นให้ผลเป็ น
ทุ ก ข์ เกิ ด จากกุ ศ ลมู ล อกุ ศ ลมู ล หลัก ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรมจึ ง เป็ นหลัก การส าคัญ อย่า งหนึ่ ง ใน
พระพุทธศาสนา
ดังนั้น หลักคติความเชื่อของคนไทยทัว่ ไป รวมทั้งคนไทยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาด้วย
ล้วนได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเดิมของบรรพบุรุษไทยที่นบั ถือพระพุทธศาสนาเป็ นหลักที่สืบเนื่อง
มาช้านานโดยความเชื่อเรื่ องการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้าอันเป็ นพุทธิ ปัญญาแล้วความเชื่ อกรรมก็เป็ น
สาคัญของชาวพุทธ และความเชื่ ออื่ นๆที่ ได้รับคติความเชื่ อบริ บททางสังคมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
สั ง คมไทยซึ่ ง ได้หล่ อหลอมนามาใช้เป็ นวิถี ชี วิตจนเป็ นคติ ความเชื่ อประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมอัน
รากฐานของวัฒนธรรมของสังคมไทย จนถึงปั จจุบนั นี้
ประเพณี พิธีกรรมของสั งคมไทย
ประเพณี และพิธีกรรมเป็ นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ งที่คนไทยได้รับจากพระพุทธศาสนาเป็ น
ส่ วนมาก พระมหากษัตริ ย ์ไ ทยทุ ก พระองค์ ทรงเป็ นพุ ท ธมามกะและได้ท รงนาหลัก ธรรมทาง
พระพุ ทธศาสนามาใช้ในการปกครอง เช่ น ทศพิธราชธรรม เป็ นต้น ลัท ธิ พิธี กรรมที่ เน้นความ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตามคติ ข องศาสนาพราหมณ์ แ ละขอม เข้า มาเกี่ ย วข้อ งในรู ป แบบทางพิ ธี ก รรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาอยู่ม ากเป็ นเพราะคนไทยมี ล ัก ษณะพิ เศษมี อานาจในการดึ ง ดู ดสิ่ ง ที่ ดีง ามของ
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ต่ า งชาติ ต่ า งภาษามาเป็ นของตนเอง ประเพณี พิ ธี ก รรมต่ า งๆที่ จ ัด ขึ้ น มี ท้ ัง ในราชส านัก และ
ประชาชนทัว่ ไป
พจนำนุ ก รมฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน2543(2546:663)ได้ใ ห้ ค านิ ย ามความหมายของ
ประเพณี ไว้วา่ ประเพณี น. สิ่ งที่นิยมถือประพฤติปฏิบตั ิสืบๆกันมาจนเป็ นแบบแผน ขนบธรรมเนี ยม
หรื อจารี ตประเพณี (ส.ปฺรเวณิ ; ป.ปเวณิ ) ประเพณี นิยม น.ประเพณี ข องสังคมที่ถือปฏิบตั ิสืบทอดกัน
มาและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2543(2546:788)ได้ให้ความหมายของคาว่า พิธีกรรมไว้
น. การบูชา,แบบอย่างหรื อแบบแผนต่างๆที่ปฏิบตั ิในทางศาสนา
บันเทิง พำพิจิตร( 2549:77-79)ได้กล่าวถึงการให้ความหมายของประเพณี โดยอ้างในแปลก
สนธิ รักษ์ (2523:193)ว่า ท่านได้ให้ความหมายของประเพณี ว่า ประเพณี เป็ นเรื่ องของพิธีที่ปฏิ บตั ิ
สื บๆมา มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคงไว้บา้ ง ประเพณี แสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติและได้แบ่งประเภท
ของประเพณี ไว้ 3 ประเภทคือ
1. จารี ตประเพณี (Mores) คือประเพณี ที่ตอ้ งประพฤติเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาของ
สังคม ถือกันว่า มีคุณค่าต่อบุคคลในสังคมนั้นๆใครฝ่ าฝื นหรื อเฉยเมยถือว่าเป็ นการละเมิดกฎสังคม
ผิดประเพณี ของสังคม ถือเป็ นความผิดความชัว่ มีโทษ เช่นประเพณี การแต่งงาน
2. ขนบธรรมเนียม (Institution) คือประเพณี ที่วางเป็ นระเบียบไว้ จะเป็ นโดยตรงหรื อโดย
อ้อมก็ตาม เช่นเขียนเป็ นกฎหรื อระเบียบให้กระทาร่ วมกันมีขอ้ อ้างอิงเป็ นตัวบทกฎเกณฑ์ โดยอ้อม
หรื อโดยปริ ยาย คือรู ้กนั เอง ถือสื บๆกันมา คนในถิ่นนั้นปฏิบตั ิกนั อย่างนั้น เช่น ประเพณี ทาบุญเลี้ยง
พระ เป็ นต้น
3. ธรรมเนี ยมประเพณี (Convention) คื อเรื่ องเกี่ ยวกับธรรมดาสามัญของสามัญชน ไม่
ถื อเอาผิดเอาถู ก ไม่ มีการลงโทษ ปรั บไหมเหมื อนจารี ตประเพณี ไม่มี ระเบี ยบเคร่ งครั ดเหมื อน
ขนบธรรมเนี ยม ผูท้ าผิดประเพณี นี่ไม่ถือเป็ นเรื่ องเสี ยหายหรื อมี โทษมากนัก เพียงแต่ถือว่า ผูผ้ ิด
ประเพณี เป็ นผูไ้ ร้การศึกษา ขาดคุณสมบัติผดู ้ ี เช่นการแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน เดิน นัง่ นอน
อันไม่เหมาะสม เป็ นต้น
ลักษณะของประเพณี ไทยถือว่าเป็ นพิธีราษฎร์ จะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. ประเพณี เกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ ประเพณี เกี่ ยวกับการบวช การแต่งงาน การเกิด การ
ตาย การทาบุญบ้านเป็ นต้น
2. ประเพณี ส่วนร่ วม ได้แก่ประเพณี ที่ทุกคนในชาติจะกระทาร่ วมกัน เช่นประเพณี ทาบุญ
ปี ใหม่ ตรุ ษสงกรานต์ ประเพณี ทาบุญวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็ นต้น
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3. ประเพณี ทอ้ งถิ่ น ได้แก่ การแต่งกายของชาวภาคเหนื อ ภาคอี สาน ภาคใต้ การทาบุ ญ
ร่ วมกันของชาวภาคเหนือ การทอผ้าของชาวภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การแสดงหนังตะลุงของชาว
ภาคใต้ การราวงของภาคกลางเป็ นต้น
ประเพณี ของครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่ องกับความเชื่ อในพระพุทธศาสนา
โดยให้จดั พิธีทางศาสนาที่สาคัญคือประเพณี การบวช การแต่งงาน พิธีการตาย
ซึ่ งแต่ละประเภทพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ประเพณี ก ารบวช เป็ นประเพณี ที่ ชายไทยอายุ 20 ปี ขึ้ นต้องบรรพชาอุ ป สมบทใน
พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่ มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ท ธกาล การบวชถื อ ว่ า เป็ นญาติ ก ั บ
พระพุทธศาสนา บวชเพื่อศึกษาเล่าเรี ยนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ซึ่ ง
เป็ นประเพณี ปฏิบตั ิ เช่น พ่อแม่นาบุตรชายไปฝากท่านเจ้าอาวาสที่วดั เพื่อให้รับเป็ นศิษย์เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนบรรพชาอุปสมบท ซึ่ งเรี ยกว่า นาค พิธีบวช มีพิธีปลงผม พิธีทาขวัญนาค พิธีแห่
นาค อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เมื่อก่อนจะบวช 1 พรรษาหรื อ 3 เดือน อาจจะมาหรื อ
น้อยกว่าก็ได้ข้ ึ นอยู่กบั ศรั ทธาและกาลเวลาของผูบ้ วช ในสมัยก่ อนผูท้ ี่ บวชเรี ยนมา เมื่อลาสิ กขา
ออกเป็ นคฤหัสถ์จะเรี ยกว่า “ฑิต”ซึ่งมาจากคาว่า บัณฑิต หมายถึงคนที่บวชเรี ยนอบรมศึกษามาแล้ว
2. ประเพณี การแต่งงาน สังคมทุกสังคมถือปฏิบตั ิกนั ย่อมแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
คติความเชื่ อธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิบตั ิกนั มา จุดหมายสาคัญก็เพื่อผูกความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้ น
เพื่ อประกาศความสัมพันธ์ ฉันสามีภรรยาและให้เป็ นไปตามประเพณี นิ ย มในสั ง คมไทยแต่ ล ะ
ท้องถิ่ นอาจจะมี ข้ นั ตอนของการปฏิ บตั ิ แตกต่างกันออกไปบ้า งแต่ว่า โดยส่ วนรวมแล้วจะมี แนว
ปฏิบตั ิคล้ายๆกัน มีพิธีสู่ ขอ พิธีหมั้น พิธีแห่ขนั หมาก การรดน้ าประสาทพร การทาบุญเลี้ยงพระ พิธี
ส่ งตัวเจ้าสาว เป็ นต้น
การประกอบพิธีในขั้นตอนต่างๆมักจะมีการหาฤกษ์ยามที่ดีเสี ยก่อน โดยมีความเชื่ อว่า เมื่อ
ฤกษ์ที่ดีแล้วจะทาให้คู่สมรสอยูก่ ินด้วยกันอย่างมีความสุ ข
การสู่ ขอเป็ นประเพณี ที่ทากันมานานแล้ว และยังถือปฏิบตั ิกนั อยูอ่ ย่างกว้างขวางกล่าวได้วา่
การกระทาทุกราย เพียงแต่วา่ บางรายอาจจะกระทากันอย่างง่ายๆ อย่างไม่เป็ นพิธีการ อย่างไรก็ตาม
ถือกันว่า พิธีการสู่ ขอเป็ นสิ ริมงคลทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง และเป็ นการให้เกียรติแก่ฝ่ายหญิง ฝ่ าย
ชายจะให้เถ้าแก่ไปทาบทามผูใ้ หญ่ฝ่ายหญิงและตกลงเรื่ องสิ นสอดทองหมั้น ถ้าฝ่ ายหญิงไม่ขดั ข้อง
ก็จะมีพิธีการสู่ ขอ การหมั้น และพิธีอื่นๆ ต่อไป
3. พิธีการตาย การตายเป็ นที่สุดของชี วิต คนตายไปแล้วก็ไม่สามารถทาอะไรได้อีก จึงตก
เป็ นภาระของคนที่อยูเ่ บื้องหลังที่จะต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้เป็ นไปตามประเพณี ประเพณี ไทยแต่
เดิมนั้น เมื่อคนหมดลมหายใจไปแล้วก็จะจุดเทียนประจาชีวติ ที่เคยจุดให้ในวันแรกเกิดไว้ขา้ งๆเตียง
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ไม่แตะต้องรบกวนผูต้ ายก่อนไฟดวงนั้นจะดับไป ซึ่ งแสดงว่าได้ตายไปแล้วอย่างแน่นอน ก็จะเผา
หรื อใช้สาลีชุบน้ าอุ่นเช็ดถูและรัดเส้นเอ็นให้มีสภาพศพที่น่าดู แล้วจัดดอกไม้ ธู ปเทียนอย่างละ 1
ดอก กับดอกไม้ 1 กระทง ซึ่ งเรี ยกว่า ธูปเทียนลาตาย ไปบอกเล่าผูท้ ี่นบั ถือและบอกเวลารดน้ าศพให้
ญาติพี่นอ้ งและเพื่อนสนิททราบ
การอาบศพ เป็ นขั้นตอนที่ทาให้ผตู ้ าย พิธีอาบน้ าศพจะใช้รดศพแทนคือรดที่มือผูต้ าย ต่อ
จากการอาบน้ า แล้วก็ จะเอาศพลงหี บ (โลง) ศพที่ เตรี ย มเอาไว้ บางคนก็ จะตั้ง ศพไว้ใ นบ้า นเพื่ อ
สะดวกแก่การทาบุ ญให้ทานต่อหน้าศพไปจนถึ งวันเผาศพ บางคนไม่สะดวกก็อาจนาศพไปที่วดั
การตั้งศพบาเพ็ญกุศล 3 คืนหรื อ 5 หรื อ 7 ตามที่เจ้าภาพสะดวก หลังจากนั้นก็จะทาการฌาปนกิจ
ศพ หลังจาการทาฌาปนกิจศพแล้ว จะทาบุญ 7 วัน 50 วัน หรื อ100 วัน อาจจะเป็ นที่บา้ นหรื อที่วดั
ตามสะดวก บางแห่งนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ หรื อบวชสามเณรให้แก่ผเู ้ สี ยชี วิต ซึ่ งก่อนแต่น้ นั
ในระหว่างนั้น จะมีการสวดพระอภิธรรม โดยพระสงฆ์จานวน 4 รู ปในวันที่ทาบุญเผาศพจะนิมนต์
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลตามกาลังศรัทธาของเจ้าภาพและนิ มนต์พระสงฆ์จานวน 4 รู ปสวดหน้า
ศพ มี การทอดผ้า บัง สุ กุ ล สวดมาติ กาบังสุ กุล เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นประเพณี นิย มของแต่ล ะท้องถิ่ นที่
ปฏิบตั ิกนั
3. ประเพณี ที่ ช าวพุ ท ธไทยมี กิ จ กรรมร่ ว มกัน เช่ น พิ ธี ส งกรานต์ ประเพณี เ ข้า พรรษา
ประเพณี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ าเป็ นต้น
ประเพณี สงกรานต์คนไทยได้เริ่ มประเพณี น้ ี ในสมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี จนถึ งปั จจุบนั นี้
โดยกาหนดจัดในวันที่ 13 -16 เมษายน ถื อว่าเป็ นปี ใหม่ไทย เมื่อทางราชการกาหนดให้วนั ที่ 1
มกราคมเป็ นปี ใหม่ตามคติ ชาวโลก ในเทศกาลวันสงกรานต์มีการทาบุ ญตักบาตร การปล่ อยนก
ปล่ อยปลา สรงน้ า พระพุ ท ธรู ป พระสงฆ์ รดน้ า ดาหัวผูใ้ หญ่ การสาดน้ า รดน้ า กัน เป็ นต้น โดย
ประเพณี สงกรานต์มีประสงค์เพื่อขอพระจากผูใ้ หญ่และความสนุกสนาน
ประเพณี เข้าพรรษา เป็ นประเพณี ที่พระสงฆ์เข้าจาพรรษาในช่ วงฤดูฝนเป็ นเวลา 3 เดือน
โดยทัว่ ไปชาวพุท ธไทยไปทาบุ ญถวายผ้า อาบน้ าฝน เทยยธรรม เที ย นพรรษา แก่ พ ระสงฆ์ที่ จา
พรรษาตลอดไตรมาส
ประเพณี ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ า เป็ นประเพณี ที่สืบเนื่ องจากการเข้าพรรษา เมื่อออกพรรษา
แล้ว จะมีพิธีทอดกฐินนับตั้งแต่แรม 1 ค่าเดือน11 ถึงวันขึ้น 15 ค่าเดือน 12 เป็ นประเพณี ที่ชาวพุทธ
ไทยทอดกฐิ นแก่พระสงฆ์ตามวัดวาอารามที่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่
สมัยสุ โขทัย ส่ วนการทอดผ้าป่ า เป็ นการทอดผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ได้ตลอดปี ไม่จากัดกาลเหมือน
การทอดกฐิน
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นอกจากพิธีดงั กล่าวแล้วมีประเพณี ทอ้ งถิ่น อาจจะปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วจัดขึ้น
ในโอกาสต่างๆในท้องถิ่ นนั้นๆ ในการทาบุ ญประเภทต่างๆจะมีระเบียบขั้นตอนต่างๆซึ่ งเรี ยกว่า
พิธีกรรมหรื อศาสนพิธีในเรื่ องนี้ ได้มีผูใ้ ห้ความหมายของพิธีกรรมและความสาคัญของพิธีกรรม
ดังนี้
กรมกำรศำสนำ (2547: 1)ได้ให้ความหมายของคาว่า พิธีกรรมไว้ดงั นี้ คาว่า พิธี คือแบบ
แผนหรื อแนวทางการปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้น เป็ นตอน อันจะทาให้งานที่จดั ขึ้นเป็ นไป
ด้วยความถูกต้องราบรื่ น เรี ยนร้อย และบรรลุจุดหมายของงาน คาว่า กรรม คือ การกระทา พิธีกรรม
จึงเป็ นงานที่จดั ขึ้นตามลัทธิ หรื อความเชื่อตามขนบธรรมเนี ยมเพื่อความขลังหรื อความเป็ นสิ ริมงคล
ดังนั้น คาว่า พิธีกรรมหมายถึ งการกระทาที่มีแบบแผน ระเบียบพิธีการที่ผปู ้ ระกอบพิธีทางศาสนา
สร้ า งสรรค์ข้ ึ น ดู ศกั ดิ์ สิ ท ธิ์ และขลัง สร้ า งความเชื่ อมัน่ และเป็ นสิ่ งที่ ก่ อให้เกิ ดศรั ท ธาต่ อศาสนา
พิธีกรรมทางศาสนา เป็ นสิ่ งชโลมใจให้ศาสนิ กชนมีความชื่ นใจ อิ่มใจ พิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ สร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับศาสนิ กชนจนกว่าจะเจาะหรื อทาลายเปลื อก
ทะลุ ไปสู่ แก่ นแท้ของศาสนาได้ ศาสนพิธีจึงเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญและมี ความจาเป็ นต่อการ
ดารงอยูข่ องศาสนาเช่นกัน
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2537:24)ได้แสดงถึ งความสาคัญของพิธีกรรมว่า อี ก
ด้านหนึ่ งพิธีกรรมเป็ นสิ่ งน้อมจิตใจให้เกิ ดความเลื่ อมใส และเพิ่มพูนศรัทธา เพราะพิธีกรรมที่ทา
ถูกต้องจะมีค วามเป็ นระเบีย บเรี ยบร้ อย ความพรัก พร้ อม ความพร้ อมเพรี ย งและความประสาน
กลมกลื น เช่ น คนเป็ นร้ อยเป็ นพัน ถ้า สวดมนต์ป ระสานเสี ย ง กิ ริย าวาจาก็ เรี ย บร้ อย ท าให้ เกิ ด
ศรัทธาปสาทะพร้อมกัน
ปฐมพงศ์ โพธิ์ประสิ ทธินันท์ (2550:61)ได้แสดงถึงความเชื่อและพิธีกรรมไว้ในงานวิจยั ว่า
พื้นที่ ของกรุ งศรี อยุธยาซึ่ งแต่เดิ มคื อหนองโสน เป็ นอดี ตเมื องเก่ าของเขมรซึ่ งเคยนับถื อศาสนา
พราหมณ์มาก่อนนัน่ เอง ทาให้เกิดคติความเชื่ อว่า “พุทธกับไสยอาศัยกัน”ขึ้นอย่างแพร่ หลาย ตรงนี้
เองที่ทาให้กรุ งศรี อยุธยาแตกต่างจากอาณาจักรสุ โขทัย อยู่ที่วา่ กษัตริ ยส์ มัยอยุธยาได้รับอิทธิ พล
จากลัทธิ เทวราชของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูซ่ ึ งรับมาแต่อาณาจักรพระนคร ทาให้มีการจัดพระราช
พิธีวางเสาหลักเมืองตามแบบลัทธิ เทวราช ซึ่ งมีการจับคนเป็ นๆมาเซ่นสังเวยด้วย
คติความเชื่อลัทธิ ศาสนาพราหมณ์ที่มีอิทธิ พลต่ออาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาในเบื้องต้นของพิธี
ราชาภิเษกของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยานั้น
พระองค์ได้ทรงเชิ ญพราหมณ์
มาจากกรุ งพาราณสี ประเทศอินเดียมาเพื่อประกอบพิธีดงั คาให้การของชาวกรุ งเก่าว่า
“ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองผูค้ รองกรุ งศรี อยุธยาเป็ นพระแผ่นดินใหญ่ในสยามประเทศ มีกระมล
เจตนาจานงผูกพันในสัณฐวมิตรต่อกรุ งพาราณสี ราชธานี ขอเจริ ญทางพระราชไมตรี มายังพระเจ้า
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กรุ งพาราณสี ผูธ้ ารงอยูใ่ นทศพิธราชธรรมอันมหาประเสริ ฐ ด้วยบัดนี้ กรุ งศรี อยุธยา ผูเ้ ปนมิตรของ
พระองค์ประสงค์จะได้พราหมณ์ ผูร้ ู้ ราชพิธี 8 คน อันเปนเผ่า พงษพราหมณ์ แท้แต่อุภโตชาติ มา
กระทาการราชพิธีราชาภิเษกให้เป็ นศิริสวัสดิ พิพฒั นมงคลและเป็ นแบบอย่างราชประเพณี ไว้ใน
สยามประเทศสื บไปภายน่าสิ้ นกาลช้านาน” (พันตรี หลวงพระโยธาธรรมนิเทศ. 2546: 53)
ในการสร้ า งเสาหลัก เมื อ งของกรุ งศรี อยุ ธ ยามี เ รื่ องเล่ า กัน ได้ มี ก ารน าชี วิ ต ของคน
ผูเ้ คราะห์ร้ายจานวน 4 คนฝังที่ศาลหลักเมืองเพื่อให้เป็ นเทพารักษ์เฝ้ าศาล ซึ่ งเป็ นความเชื่อลัทธิ บูชา
ยัญที่ตอ้ งใช้ชีวติ คนหรื อสัตว์เป็ นเครื่ องสังเวยบูชา
พลำดิสัย สิ ทธิธัญกิจ(2537:29)ให้คาอธิ บายเกี่ยวกับพิธีวางเสาหลักเมืองเอาไว้วา่ โบราณ
ถือว่า พิธีสร้างพระนครหรื อสร้างบ้านเมืองต้องฝังอาถรรพ์ 8 ประตูเมือง ต้องฝังเสาหลักเมือง การ
ฝังเสาประตู เสาหลักเมือง และเสามหาปราสาท ต้องเอาคนเป็ นๆฝังลงในหลุม ในการกระทาพิธี
ต้องเอาคนชื่อ อิน. จัน. มัน่ . คง.ไปนั้น ใครเคราะห์ร้ายเกิดขานรับขึ้นมาก็จะถูกเอาตัวไปฝังในหลุม
กลายเป็ นผีเฝ้ าเสาหลักเมืองเฝ้ าปราสาท เฝ้ าประตูไป
ลัทธิ ยญั พิธีต่างๆที่มีในสมัยอาณาจักรอยุธยา สันนิ ษฐานว่า เกิดจากแนวความคิดความเชื่ อ
ของขอมโบราณที่คนไทยเกี่ยวข้องในฐานะเป็ นประเทศที่คนไทยรับวัฒนธรรมของขอมมาช้านาน
โดยขอมรับมาจากลัทธิ ประเพณี ของศาสนาพราหมณ์มาอีกทอดหนึ่ ง เช่ นการประกอบพิธีกรรมที่
เกิ ดจากความเชื่ อของศาสนาพราหมณ์ น้ ัน ท าให้พ ระมหากษัตริ ย ์ไ ทยทรงเห็ นว่า พิ ธี ก รรมนั้น
ศักดิ์ สิทธิ์ และเป็ นสิ่ งที่ดีงาม อีกประการหนึ่ ง น่ าจะเป็ นสาเหตุที่ไทยเห็ นความยิ่งใหญ่ของขอมใน
ด้านต่างๆ พระมหากษัตริ ยจ์ ึงต้องการสร้างให้อาณาจักรไทยยิ่งใหญ่เช่นขอมบ้าง จึงมีโบราณสถาน
หรื อเทวสถานคล้ายๆของขอมอยูเ่ ป็ นจานวนมาก สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อที่ขอมรับ
จากอารยธรรมของอินเดียซึ่ งมีอิทธิ พลต่อชาวอุษาคเนย์
ลัทธิ ความเชื่ อที่ได้รับจากศาสนาพราหมณ์ เช่นเรื่ องการสร้ างศาลหลักเมืองในปั จจุบนั นี้ มี
กระจายอยูท่ วั่ ไปในสังคมประเทศไทยที่นบั ถือพระพุทธศาสนา คือ ศาลหลักเมืองในระดับจังหวัด
ซึ่ งได้มาจากศาสนาพราหมณ์ แต่หอพระประจาจังหวัดเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ ไม่กระจาย
ทัว่ ไปทุกจังหวัด มีบางจังหวัดเท่านั้น ในระดับชาวบ้านที่ปลู กบ้านเรื อนจะมีศาลพระภูมิสร้ างไว้
ประจาบ้าน ประจาบริ ษทั โรงงาน ซึ่ งรวมทั้งหน่ วยงานของรัฐทั้งระดับกระทรวง กรม กองต่างๆ
เพื่อกราบไหว้บูชาเซ่นสรวงกันนั้น ซึ่ งปั จจุบนั นี้จะเห็นอยูท่ วั่ ไป เป็ นหลักฐานที่ประจักษ์ให้เห็นกัน
ทั่ว ประเทศ ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ซึ่ งวัฒ นธรรมความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ของคนไทยที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา แต่มีลทั ธิ ความเชื่ อของศาสนาพราหมณ์ที่แฝงลึกๆอยูใ่ นจิตใจของคนไทย จน
ยากที่แยกว่าอะไรเป็ นของพระพุทธศาสนาหรื อของศาสนาพราหมณ์
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ดังนั้น ลัทธิ พิธีกรรมต่างๆในราชอาณาจักรอยุธยานั้น จะได้รับจากคติความเชื่ อของลัทธิ
ศาสนาพราหมณ์ น้ ัน จะเห็ น ได้ว่า พระนามของพระมหากษัต ริ ย ์ใ นสมัย อยุ ธ ยาส่ ว นมาก จะ
เกี่ ยวข้องกับพระนามของพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เช่ น พระรามาธิ บดี พระนเรศวร พระ
นารายณ์ พระราเมศวร เป็ นต้น แต่พระนามทางพระพุทธศาสนาก็ปรากฏให้เห็ นเช่ นกัน เช่ น
พระบรมไตรโลกนาถ พระมหาธรรมราชา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อราชส านัก กรุ ง ศรี อยุ ธ ยามาก เช่ น พิ ธี ป ระจาปี ครบ 12 เดื อน จะเป็ นพิ ธี ก รรมของ
พราหมณ์เป็ นส่ วนมากเช่น พระราชพิธีสงกรานต์ ในเดือน 5 พระราชพิธีจรดพระนังคัล (แรกนา
ขวัญ) ในเดือน 6 เป็ นต้น ประเพณี และพิธีกรรม ที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา
เช่น พระราชพิธีอาสาฬหบูชา อุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรเท่าพระชนมายุ เดือน10
เป็ นพระราชพิธีภทั รบท เป็ นพิธีฉลองพระภิกษุและสามเณรนาคหลวง เดือน 11 พระราชพิธี
พระราชทานจุ ลกฐิ น เป็ นต้นจะเห็ นว่า ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆจึ งปะปนกันระหว่างศาสนา
พราหมณ์ และพระพุทธศาสนา ซึ่ งจัดขึ้นในเดื อนต่างๆตามประเพณี และระเบียบพิธีกรรมที่เนื่ อง
ด้วยคติความเชื่อประชาชนทัว่ ไป และราชประเพณี ที่จดั ต่อเนื่องกันมาแต่โบราณกาล
ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่เรี ยกว่า ศาสนพิธี ที่นิยมจัดขึ้นใน
ฐานะเป็ นพระราชพิธี และพิธีกรรมทัว่ ไปของประชาชนที่ จดั ขึ้ นในโอกาสต่างๆ ประเพณี และ
พิธีกรรมของสังคมไทยนั้นเกี่ ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพราะสังคมไทยเป็ นสังคมพุทธ และมี
นักวิชาการได้ให้ความสาคัญของพิธีกรรมไว้ดงั นี้
ประชิ ด สกุณะพัฒน์ (2548:8) แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมในพระพุทธศาสนาว่า
ศาสนพิธีหมายประเพณี ทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีทอดกฐิ น พิธีทอดผ้าป่ า และพิธี
ถวายผ้าจานาพรรษา เป็ นต้น และกล่าวถึงคุณค่าของศาสนาที่มีคุณค่าต่อผูป้ ฏิบตั ิ 6 ประการ คือ
1. เกิดศรัทธาในศาสนา
2. เป็ นสิ่ งน้อมนาให้ศาสนิกชนละเว้นความชัว่ ทาความดี และทาใจให้บริ สุทธิ์
3. เข้าใจหลักธรรมของศาสนา
4. เกิดความสุ ขใจต่อผูป้ ฏิบตั ิ
5. เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
6. เป็ นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมสื บไป
พิธีกรรมที่กระทาในโอกาสต่างๆ ลักษณะสาคัญของประเพณี คือสิ่ งที่ปฏิบตั ิเชื่ อถือกันมา
นานจนกลายเป็ นแบบอย่างความคิดหรื อการกระทาที่ได้สืบต่อกันมา และยังมีอิทธิ พลอยูใ่ นปั จจุบนั
ประเพณี ที่กล่าวถึงคติความเชื่ อและการปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นพิธีกรรมอย่างหนึ่ งที่เป็ นส่ วน
หนึ่งของวัฒนธรรม ที่บ่งบอกถึงความเจริ ญงอกงามของสังคมโลกและสังคมไทย
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เดือน คำดี (2545: 45) ได้แสดงถึงความสาคัญของพิธีกรรมไว้ดงั นี้
พิธีกรรมทุกอย่างมีความสาคัญต่อจิตใจ มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีอานาจมาก สามารถสะกด
ให้ผอู ้ ยูใ่ นพิธีทุกคนสงบเงียบ หยุดกิจกรรมอื่นๆ หันมาสนใจเตรี ยมทาสิ่ งเดียวกันอย่างเอาจริ งเอาจัง
ทุกคนสารวมเตรี ยมตัวเตรี ยมใจพร้อมที่จะทาเรื่ องนั้น พิธีกรรมอาจะเริ่ มจากคนสองคนสามคน ทา
อย่างหนึ่ งอย่างใดพร้ อมเพรี ยงกัน และจะชักจูงให้คนจานวนมากหันมาทาตามไปได้ ในระยะแรก
อาจจะทาตามเพียงสักว่าทา โดยเสี ยไม่ได้ แต่ถา้ ทาหลายครั้งหลายหน ทานานๆไป จิตใจจะพลอย
โน้มน้อมตามไปด้วย และได้กล่าวถึงพิธีกรรมว่ามีความสาคัญและมีคุณค่าหลายประการคือ
1. เป็ นเครื่ องสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เช่ น ศาสนาของกลุ่ ม
เทวนิยมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เทพเจ้า ในศาสนาอเทวนิ ยมแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั ผูป้ ฏิบตั ิธรรม
2. เป็ นเครื่ องสร้ างศรั ทธาในสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ กิ จกรรมในการแสดงพิธีกรรม เช่ น การกราบ
การไหว้ การสวดมนต์ดว้ ยเสี ยงอันดังอันน่ าเกรงขาม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ เช่ นดอกไม้ ธู ปเทียน
เป็ นต้น
3. เป็ นเครื่ อง ชักจูง ดึ งดูดอารมณ์ ทาให้เกิ ดความสบายใจ เอิบอิ่มใจปรารถนาที่จะรักษา
รู ป แบบเนื้ อ หาและอุ ด มคติ ข องพิ ธี ก รรมนั้น พิ ธี ก รรมเป็ นเปลื อ กที่ ห่ อ หุ ้ม แก่ น ของศาสนาไว้
พิธีกรรมจึงเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ น่าศรัทธาเลื่อมใส เป็ นสื่ อที่ทาให้ผศู ้ รัทธาเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้
พิธีกรรมจึ งมีความสาคัญต่อจิตใจที่เป็ นภาวะที่ เร้ นลับและศักดิ์ สิทธิ์ มีผลต่อสภาพจิตใจ
ของผูศ้ รัทธาต่อศาสนา ทาให้มีความสุ ขและอิ่มใจและเป็ นหนทางที่ชกั นาเข้าสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดของ
ศาสนาได้ พิธีกรรมที่ คนไทยจัดขึ้ นในโอกาสต่างๆนั้นถื อว่าเป็ นวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ มี
ลักษณะเป็ นของตนเอง
วัฒนธรรมในสั งคมไทย
วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรมในสังคมไทยมีพ้ืนฐานจากพระพุทธศาสนา ได้มี
นักวิชาการให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้หลากหลาย ซึ่ งจะยกมาเป็ นตัวอย่างดังนี้
พจนำนุ กรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน2543(2546:1058) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า
น.สิ่ งที่ทาความเจริ ญงอกงามให้หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของ
หมู่คณะเช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา
จ ำนง อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ แ ละคณะ(2547:15-16) ได้ ก ล่ า วถึ ง การอธิ บ ายความหมายของ
วัฒนธรรมของนักการศึกษาไทยและต่างประเทศสรุ ปได้วา่ “วัฒนธรรม” เป็ นคาที่พลตรี พระเจ้าวรวงศ์
เธอกรมหมื่นนราธิ ปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติข้ ึนและได้มีใช้เป็ นหลักฐานทางราชการครั้งแรกเมื่อ

34
ปี พ.ศ.2483 โดยทรงแปลจากภาษาอังกฤษ คือ culture ซึ่ งเป็ นคาที่มาจาก cultural ในภาษาละติน
อันหมายถึง การเพาะปลูกคือการปลูกฝัง
พระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่ งชาติ พ.ศ.2485 ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึ ง
ลักษณะที่แสดงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ
และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (อ้างในภัทราพร จันตะนี 2555:7)
ชำนะ พำซื่อ(2545:31) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม ว่า คือ ความเจริ ญงอกงามที่มนุ ษย์
ทาให้เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษแล้วถ่ายทอดไปยังอนุ ชนรุ่ นหลัง ซึ่ งเรี ยกอย่างหนึ่ งว่า มรดกทางสังคม
พระราชบัญญัติว ฒ
ั นธรรมแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2485 ได้ใ ห้ค วามหมาย วัฒนธรรมไว้ดัง นี้
วัฒนธรรม หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความกลม
เกลียวก้าวหน้าของชาติ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึงสภาพที่เป็ นความเจริ ญงอกงาม และ
ได้แสดงถึงประเภทของวัฒนธรรมไว้ 2 ประเภทคือ ความเจริ ญทางวัตถุและความเจริ ญทางจิตใจว่า
วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง ความอยูก่ ินดี มีที่อยูอ่ าศัย มีสิ่งอุปโภค ฯลฯ และความเจริ ญทางจิตใจ
หมายถึ ง มี ความซื่ อสัตย์ มี เมตตากรุ ณา มีความบริ สุทธิ์ ใจไม่อิจฉาริ ษยา และไม่มีความตระหนี่
ฯลฯยัง หมายความรวมถึ ง สิ่ ง ที่ ทาให้ปัญญาและจิ ตใจมี ค วามเจริ ญงอกงามได้แก่ การศึ กษาวิช า
ความรู ้อนั เป็ นเครื่ องบารุ งความคิดให้เกิดปั ญญาและศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย คลอด
ถึงระเบียบประเพณี ซึ่ งเป็ นส่ งเสริ มความรู ้สึกทางจิตให้งอกงาม อันเป็ นความสุ ขใจ
วัฒ นธรรมนั้น เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ส มดุ ล กัน หากชาติ ใ ดมี ว ฒ
ั นธรรมสอง
ประเภทนี้ไม่สมดุลกัน จะเรี ยกว่ามีวฒั นธรรมสมบูรณ์ไม่ได้และเกิดอันตราย
สนธิ์ บำงยีข่ ันธ์ และวิธำน สุ ชีวคุปต์ (2533: 92-93) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ว่ามี 3 ประการซึ่ งสรุ ปได้ ดังนี้
1. ความคิด (Ideas) หรื อวัฒนธรรมทางความคิ ด (คติ ธรรม) ได้แก่ ความเชื่ อต่า งๆซึ่ ง
แสดงออกในทางศาสนา วรรณคดี สุ ภาษิตหรื อคติชาวบ้าน เช่ นคนไทยได้ทาบุญด้วยการให้ทาน
รักษาศีล เจริ ญภาวนา ด้วยหลักความเชื่ อเรื่ องกรรมว่า ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ผูท้ าบุญหรื อทากรรมดี
จะเกิดในสุ คติ หรื อเป้ าหมายสู งสุ ดคือการบรรลุนิพาน อันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในพระพุทธศาสนา
2. ปทัฏฐาน (Norm) วัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี (เนติธรรมและสหธรรม) ซึ่ งแสดง
ออกมาในรู ป แบบวิถี ป ระชา จารี ต กฎหมาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ กฎ กติ ก า หรื อ กฎหมายของ
บ้า นเมื อง รวมถึ ง หลัก คาสอนทางศาสนาที่ เกี่ ย วข้องกับ พิธี ก รรมทางศาสนาเช่ น การบวช การ
แต่งงานเป็ นต้น ในสังคมไทยไม่วา่ กฎเกณฑ์หรื อระเบียบต่างๆล้วนมีพ้นื ฐานจากพระพุทธศาสนา
3. วัตถุ (Material) หรื อวัฒนธรรมทางวัตถุ (วัตถุธรรม) ซึ่ งออกมาเป็ นผลิตกรรม ประดิษฐ
กรรม และสถาปั ตยกรรม ในสังคมไทยล้วนมี พ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนา เช่ น โบสถ์ วัดวา
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อาราม วิหาร การสร้างบ้านทรงไทย หรื อปราสาทราชวังอันเป็ นเหมือนวิมานล้วนแต่เป็ นคติความ
เชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา
จำนง อดิวัฒนสิ ทธิ์และคณะ(2547:16-18) ได้แสดงถึงลักษณะสาคัญของวัฒนธรรม ซึ่ ง
สรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นแบบพฤติ กรรมที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ โดยผ่านตัวแทน เช่ นพ่อ แม่ ครู เพื่อเป็ นต้น
ก่อให้เกิ ดอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เกิ ดพฤติกรรมที่มีผลมาจากการเรี ยนรู ้ ท้ งั การสร้ าง
ทัศนคติ ความรู ้ และค่านิ ยมสะสมเป็ นประสบการณ์ และวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่แสดงออกมาจึงไม่
เหมือนกัน
2. เป็ นสิ่ งที่อยูร่ ่ วมกัน จากพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และผลของการเรี ยนรู ้ไม่ได้เป็ นสมบัติของ
คนใดคนหนึ่งแต่เป็ นของสังคมและยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน
3. เป็ นสิ่ ง ที่ ถ่ า ยทอดสื บ ต่ อกันมา เป็ นการสื บ ทอดจากช่ วงหนึ่ ง ไปยัง อี ก ช่ วงหนึ่ ง และ
แพร่ กระจายระหว่างระหว่างสมาชิ ก โดยแสดงว่าเป็ นภาษาเป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอด อาจจะมา
ในรู ปแบบของการพูด การเขียน การจารึ กในที่ต่างๆตามความเหมาะสม
4. สร้างความพอใจให้แก่มนุษย์ วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการขั้น
มูลฐานของมนุ ษย์ ได้แก่อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ ม เป็ นต้น การพัฒนาขั้นพื้นฐานนี้ เดิ มอยูใ่ น
ลักษณะเรี ยบง่ายๆต่อมาพัฒนาประณี ต สวยงามละซับซ้อนมากขึ้น
5. เป็ นสิ่ งที่ปรั บเปลี่ ยนได้ วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งไม่คงที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะ
มนุษย์ปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้ทนั กับความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ
6. เป็ นผลรวมหรื อการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติหนึ่ งหรื อสังคมหนึ่งเป็ นผลรวม
ของแบบแผนหรื อแนวทางดาเนิ นสาหรับการดาเนิ นชี วิต โดยนาองค์ประกอบย่อยๆของวัฒนธรรม
หลายๆย่างประสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สังคมอยูไ่ ด้
7. เป็ นรู ปแบบพฤติกรรมในอุดมคติที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิตามเพื่ อเป็ นแนวทางสาหรับการ
ดาเนินชีวติ สิ่ งใดที่สมาชิ กเห็นว่าดีงาม สิ่ งนั้นจะกลายเป็ นรู ปแบบที่ทุกคนจะยึดถือและปฏิบตั ิตาม
วัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่สังคมคาดหวังหรื อเป็ นแบบในการดาเนินชี วติ
8. เป็ นลักษณะเหนื ออิ นทรี ย ์ ค าว่า อิ นทรี ย ์ หมายถึ ง ตัวตน รู ป ร่ างๆหรื อสารลัก ษณะที่
เหนื ออินทรี ยค์ ืออยู่เหนื อธรรมชาติหรื อสัญชาตญาณของเอกัตตบุคคลสิ่ งเหล่านี้ ทาให้ชีวิตรอดได้
ทางกายภาพและทางสังคม
ดังนั้น วัฒนธรรมเป็ นกรอบหรื อแนวทางสาหรับให้เราประพฤติปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อให้เกิ ด
ความงอกงามอัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข เจริ ญก้ า วหน้ า ทั้ง ส่ ว นตน ครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ รู ปแบบต่างๆล้วนปรากฏอยู่ในขอบข่ายของวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยสิ่ งที่เป็ นคติ
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ธรรม เนติธรรม สหธรรมและวัตถุธรรม ประเพณี และพิธีกรรมจะมีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันใน
ฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมซึ่ งอาจจะเป็ นนิ ตินัยที่ เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยความกลมเกลี ยว
ก้าวหน้าของชาติ และศี ลธรรมอันดี ง ามของประชาชนและในทางพฤติ นัย หมายถึ งข้อประพฤติ
ปฏิบตั ิที่สังคมยอมรับและให้คุณค่าว่าเป็ นสิ่ งที่ดีงาม
ลักษณะพิธีกรรมในพระพุทธศำสนำ
พิธีกรรมหรื อ ศาสนพิธีซ่ ึ งเป็ นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากศาสนาและถือว่า เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของทุกศาสนา โดยทัว่ ไปองค์ประกอบของทุกศาสนาจะมีศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสน
สถาน และศาสนพิธี สิ่ งที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของศาสนาที่สาคัญ อีกประการหนึ่ ง คือ พิธีกรรม
ทางศาสนาซึ่ งเป็ นสิ่ งห่ อหุ ้มศาสนธรรมที่ศาสนิ กชนได้แสดงถึ งศรัทธาของตนที่มีต่อศาสนานั้น
พิธีกรรมเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาที่เป็ นรู ปธรรมแทนที่สิ่งที่เป็ นนามธรรม โดยการ
แสดงออกทางศิ ล ปกรรมบ้า ง ทางปฏิ มากรรมบ้าง หรื อพิ ธี อื่นๆที่ แสดงออกมาเป็ นสัญลัก ษณ์
เชื่ อมโยงระหว่างมนุ ษย์กบั ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาอาจจะแสดงออกทางส่ วนตนเช่น การไหว้
พระสวดมนต์ หรื ออาจจะเป็ นหมู่เป็ นพวก เช่น การสวดมนต์หมู่ หรื อการเวียนเทียนในวันสาคัญใน
พระพุทธศาสนาเป็ นต้น
ดังนั้น พิธีกรรมจึงมีความสาคัญต่อการปลูกฝั งความเลื่อมใสศรัทธาของผูท้ ี่ยงั ไม่เลื่ อมให้
เลื่อมใส และสร้างความผูกพันทางจิตใจระหว่างผูท้ ี่เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสยิง่ ขึ้นต่อสิ่ งที่ตนเคารพ
บูชา พิ ธีกรรมยังมี ความหมายมากกว่านี้ อีก คื อเป็ นเครื่ องฝึ กวินัยหรื อเป็ นพื้ นฐานในการฝึ กฝน
พัฒนาคนในด้านศีลอีกด้วย
คาว่า พิธี คือแบบแผนหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้น เป็ นตอน อันจะ
ทาให้งานที่จดั ขึ้นเป็ นไปด้วยความถูกต้องราบรื่ น เรี ยบร้อย และบรรลุจุดหมายของงาน(กรมศาสนา
2547:1) กรรมคื อ การประท า พิ ธี ก รรม จึ ง เป็ นงานที่ จ ัด ขึ้ นตามลัท ธิ ห รื อ ความเชื่ อ ตาม
ขนบธรรมเนี ยมเพื่อความขลัง หรื อความเป็ นสิ ริมงคล ดังนั้น คาว่าพิธีกรรม หมายถึงการกระทาที่
เป็ นแบบแผน ระเบียบพิธี การที่ผปู ้ ระกอบพิธีทางศาสนาสร้างสรรค์ข้ ึน ดูศกั ดิ์ สิทธิ์ และขลังสร้าง
ความเชื่ อมัน่ และเป็ นสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดศรัทธาต่อศาสนาพิธีกรรมทางศาสนา เป็ นสิ่ งที่ ชโลมใจ
ให้ศ าสนิ ก ชนมี ค วามชื่ นใจ อิ่ ม ใจ พิ ธีก รรมจึ ง เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญอย่างหนึ่ งของศาสนา
ทั้งหลาย สาหรับในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงพิธีกรรมไว้ 2 ประเภทคือ พิธีกรรมของพระสงฆ์
และพิธีกรรมของผูค้ รองเรื อน ซึ่ งมีขอ้ อธิ บายโดยย่อดังนี้
พิ ธี ก รรมของพระสงฆ์ ถื อว่า เป็ นหน้า ที่ และเป็ นกิ จที่ พ ระสงฆ์พึ ง กระท าโดยตรง
เพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพระวินยั เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรี ยงของหมู่คณะ เช่น พิธี
อปโลกนกรรม เป็ นพิธีกรรมที่ที่พระสงฆ์ตอ้ งกระทาในที่ประชุมสงฆ์เช่น การแจกภัตรแก่พระสงฆ์
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การอุปโลกน์กฐิ นเป็ นต้น ซึ่ งพิธีกรรมประเภทนี้ ไม่ตอ้ งกระทาในอุโบสถ ส่ วนพิธีกรรมประเภท
ต่อมาของพระสงฆ์คือ ญัตติกรรม เป็ นพิธีกรรมที่พระสงฆ์ประชุ มเป็ นพวกเป็ นวรรค เป็ นหมู่ ต้อง
ปฏิบตั ิ ตามวินยั อย่างเคร่ งครัด ต้องมีพระสงฆ์ที่เพียงพอสาหรับพิธีกรรมนั้นๆเช่ น การอุปสมบท
การสวดพระปาติโมกข์ การกรานกฐินเป็ นต้น
สาหรับพิธีกรรมของฆราวาสผูน้ บั ถื อพระพุทธศาสนานั้น จะไม่ได้บญั ญัติไว้ในพระวินยั
เหมือนวินยั ของพระสงฆ์ ฆราวาสผูค้ รองเรื อนปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วประกอบพิธีกรรม
ขึ้น เช่ น ประสงค์จะทาบุ ญขึ้นบ้านใหม่ หรื อเฉลิ มฉลองการได้ยศได้ตาแหน่ งเป็ นแล้วอาราธนา
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์เพื่อให้เกิดความสุ ขความเจริ ญหรื อความก้าวหน้าในชี วิต ซึ่ งเป็ นงาน
มงคล อี กประการหนึ่ ง เมื่ อเกิ ดความสู ญเสี ยขึ้ นในครอบครั วเช่ น การที่ญาติ มิตรเสี ย ชี วิตลง ได้
ปรารภเหตุน้ นั แล้วประกอบพิธีกรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์น้ นั จึงประกอบพิธีกรรมในงานที่เป็ น
งานอวมงคลขึ้น ดังนั้น ฆราวาสหรื ออุบาสกอุบาสิ กาจึงประกอบพิธีกรรมขึ้นอาจจะเป็ นงานมงคล
หรื ออวมงคลก็ได้ตามลักษณะของพิธีกรรมตามคติความเชื่อที่เนื่ องมาจากพระพุทธศาสนา
การทาบุญในพระพุทธศาสนา หรื อการประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจะครอบคลุม
เกี่ ยวกับทาบุญ 3 ประการ คือ การให้ทาน การรักษาศีลและการเจริ ญภาวนา ซึ่ งเรี ยกว่า บุญกิ ริยา
วัตถุ หรื อวัตถุที่ต้ งั แห่งการทาความดี
การให้ทานหรื อทานมัย บุญสาเร็ จด้วยการให้ทาน ได้แก่ การบริ จาคสิ่ งของ (วัตถุทานหรื อ
อามิสทาน) การให้ความรู้ (ธรรมทาน) และการให้อภัย ไม่ผกู ใจโกรธ อาฆาตพยาบาท (อภัยทาน)
การรักษาศีลหรื อสี ลมัย บุญสาเร็ จด้วยการรักษาศีล ซึ่ งควบคุมกาย วาจาให้เป็ นคนสะอาด
สุ จริ ต ไม่เบียดเบียนให้คนอื่นหรื อตนเองมีความทุกข์ความเดือดร้อน ซึ่ งฆราวาสมีการรักษาศีล 5 ศีล
8 ศีล สาหรับพระสงฆ์มีศีล 227 ข้อที่พึงสังวรรักษาในเพศนั้นๆ
การเจริ ญภาวนา หรื อภาวนามัย บุญสาเร็ จด้วยการเจริ ญภาวนา หมายถึงการฝึ กฝนพัฒนา
จิตใจของคนให้เข็มแข็ง(สมรรถภาพจิต)ให้คิดดี (คุ ณภาพจิต)และมีความสุ ข(สุ ขภาพจิต) ผูเ้ จริ ญ
ภาวนาทั้งสมถภาวนาหรื อวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เป็ นคนสงบและมีปัญญาเข้าใจโลกและชี วิตตาม
ความเป็ นจริ ง
จรู ญ รั ตนกำล (2548:218-224) การทาบุญหรื อบุญกิ ริยาวัตถุน้ ี เป็ นประเพณี ของชาวพุทธ
และเป็ นพิธีกรรมที่สาคัญ ซึ่ งสามารถประมวลลงในหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาคือการไม่ทาชัว่
ทั้ง ปวง การท าความดี ใ ห้ ถึ ง พร้ อ มและการท าจิ ต ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงตรั ส ไว้ใ น
โอวาทปาติโมกข์
อีกประการหนึ่ง โดยที่พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นราช
ธานี จนถึ งปั จจุบนั นี้ หลักพุทธธรรมที่นามาประพฤติปฏิ บตั ิดว้ ยการแสดงออกทางทางกาย วาจา
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เป็ นเรื่ องของศี ล ด้านจิตใจนั้นต้องพัฒนาให้เข้มแข็งหรื อมีสมรรถภาพ มีคุณภาพและมี ความสุ ข
เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ สมาธิ ห รื อ จิ ต สิ ก ขา และการใช้ ค วามรู ้ พิ จ ารณาไตร่ ต รองเรี ยกว่ า ปั ญ ญา
องค์ประกอบทั้ง สามด้านเหล่านี้ ทาให้บุคคลเพียบพร้ อมเป็ นคนสะอาดสุ จริ ต สงบและสว่างตาม
หลักของไตรสิ กขา(ศีล สมาธิ ปัญญา)
พิธีกรรมซึ่ งประเพณี ทาบุญในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น 4 หมวดคือ หมวดกุศลพิธี
หมวดบุญพิธี หมวดทานพิธีและหมวดปกิณณกะ ซึ่ งแต่ละหมวดมีขอ้ อธิ บายโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. หมวดกุศลพิธีวา่ ด้วยการบาเพ็ญกุศล เป็ นหมวดที่รวบรวมพิธีสาหรับการปฏิบตั ิในการ
บาเพ็ญกุศล โดยย่อมี 3 ประการคือ พิธีการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ การสมาทานศีล 5 ศีล 8 และ
พิธีวนั สาคัญทางศาสนาโดยลักษณะการจัดนั้น มีการเตรี ยมดอกไม้ธูปเทียนการบูชาพระรัตนตรัย
การกล่าวปฏิญญาตนเป็ นพุทธมามกะ การสมาทานศีล 5 หรื อศีล 8 ตามประเพณี นิยมของชาวพุทธ
ที่ปฏิ บตั ิกนั มา และการบุญให้ทาน รักษาศีลและเวียนเทียนราลึ กถึ งคุ ณพระรัตนตรัยในวันสาคัญ
ทางศาสนาเช่ น วัน วิ ส าขบู ช าเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นประเพณี ว ฒ
ั นธรรมที่ ช าวพุ ท ธทั่ว ไปได้ป ฏิ บ ัติ
ต่อเนื่องกันตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ สังคมไทย
2. หมวดบุญพิธี หมายถึงการทาบุญเพื่อให้เกิดความสุ ขความเจริ ญหรื อปรารภการสู ญเสี ย
แล้ว บุญพิธีมี 2 ประเภทคือ งานมงคลและงานอวมงคล งานมงคลเป็ นพิธีกรรมที่เกี่ ยวข้องการ
ทาบุญทาเพื่อให้เกิ ดความสุ ขความเจริ ญในชี วิต โดยปรารภเหตุดีเช่ น ทาบุญวันเกิ ด ทาบุญฉลอง
อายุ งานแต่งงาน ทาบุญขึ้นบ้านใหม่ ฉลองยศ ฉลองตาแหน่ง งานทาบุญหมู่บา้ นเป็ นต้นตลอดถึ ง
การเฉลิ มฉลองสิ่ งก่อสร้ างทางพระพุทธศาสนาที่ เรี ยกว่า งานสมโภช ส่ วนงานอวมงคล เป็ นการ
ทาบุญเนื่องจากสู ญเสี ยญาติมิตร หรื อผูท้ ี่ตนเคารพบูชา เป็ นการทาบุญขวนขวายเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้
วายชนม์หรื อบรรเทาความทุกข์โศกที่เกิดขึ้นและนาความสุ ขหรื อกาลังใจที่ดีกลับคืนมา เช่นทาบุญ
งานศพ ทาบุญอัฐิ ทาบุญหลังจากการเกิดภัยพิบตั ิต่างๆ บุญพิธี เหล่านี้ เป็ นประเพณี ที่ชาวพุทธไทย
ปฏิบตั ิกนั จนเป็ นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจนเป็ นวัฒนธรรมไทย
3. หมวดทานพิ ธี หมายถึ ง พิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การถวายทานทั่ว ไปซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภทคือ ปาฏิ ปุคคลิกทานและสังฆทาน ซึ่ งมีขอ้ อธิ บายดังนี้ ปาฏิ ปุคคลิกทาน หมายถึงการให้
ทานที่จาเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยระบุชื่อพระภิกษุที่ตอ้ งการนิ มนต์ไป
รับปัจจัย 4 จากทายก ส่ วนสังฆทานเป็ นการถวายทานโดยไม่จาเพาะเจาะจง หรื ออาจจะหมายถึงการ
สร้างที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ที่ให้เกิดผลดีแก่คนหมู่มาก ลักษณะการถวายทานแก่พระสงฆ์จะจัด
ที่บา้ นหรื อนาไปถวายที่วดั ก็ได้ตามความเหมาะสมหรื อสะดวกสาหรับผูร้ ับ(ปาฏิ คาหก)และผูใ้ ห้
(ทายก) การถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าปาฏิปุคคลิกทาน
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4. หมวดปกิ ณณกพิธี เป็ นพิธีเบ็ดเตล็ดเกี่ ยวกับการแสดงความเคารพ เป็ นต้นซึ่ งเป็ นการ
แสดงออกทางกาย วาจา ดูเรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบ เป็ นเหตุให้เกิ ดศรัทธาเลื่ อมใสของผูพ้ บเห็ น การ
เคารพนั้นมีการกราบ การไหว้ การประนมมือ การลุกขึ้นต้อนรับ การอาราธนาพระสงฆ์ในโอกาส
ต่างๆ การประเคนของแก่ พระสงฆ์ ระเบียบในการแสดงความเคารพหรื อการอาราธนา การพูด
สนทนากับพระสงฆ์ เมื่อกระทาอย่างถูกต้อง ทาให้เกิดความงดงาม และเป็ นที่สรรเสริ ญยกย่องของ
ผูพ้ บเห็น
ดังนั้น พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาบุญในรู ปแบบต่างๆถือว่าเป็ นประเพณี ธรรมเนี ยมที่ดี
งามซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่พุทธศาสนิกชนทัว่ ไปนามาประพฤติปฏิบตั ิคู่กบั สังคมไทยมาโดย
ตลอด โดยมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของพิธีกรรมไว้ดงั นี้
ประชั น สกุณะพัฒน์ (2548:14)ได้กล่ าวถึ งศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาที่ แบ่งออกเป็ น
หมวดหมู่ดงั นี้
1. กุศลพิธี เป็ นการบาเพ็ญกุศลเกี่ยวกับการอบรมความดีความงาม เช่นพิธีรักษาอุโบสถศีล
พิธีเวียนเทียนและพิธีสวดมนต์ไหว้พระ เป็ นต้น
2. บุญพิธี เป็ นพิธีทาบุญที่เกี่ ยวเนื่ องในครอบครัว ทั้งพิธีงานมงคลและอวมงคล เช่ น การ
เจริ ญพุทธมนต์ การทาบุญเลี้ยงพระ การแสดงธรรมเทศนาและพิธีเผาศพ เป็ นต้น
3. ทานพิธี เป็ นพิธีการถวายทานแด่พระภิกษุ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าป่ าและพิธี
ทอดกฐิน เป็ นต้น
4. รั ฐพิธี เป็ นพิธีในวันสาคัญของชาติ และพระมหากษัตริ ย ์ เช่ นวันปิ ยมหาราช วันฉัตร
มงคล วันรัฐธรรมนูญ วันจักรี และวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็ นต้น
สมชั ย ศรี น อก (2555:186-188) ได้ ก ล่ า วถึ ง พิ ธี ก รรมในพระพุ ท ธศาสนาว่ า เป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งของศาสนา เป็ นกิ จกรรมเชื่ อมโยงระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ กบั ความจริ งหรื อธรรมใน
ศาสนา พิธีกรรมนอกจากเป็ นเรื่ องความผูกพันระหว่างศาสนิ กชนกับศาสนธรรมแล้ว ยังเป็ นการ
แสดงออกซึ่ งความหมายในศาสนา พิธีกรรมที่สาคัญในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ซึ่ ง
สรุ ปได้ดงั นี้
1. พิธี ก รรมเกี่ ย วกับ วินัย สงฆ์โดยตรงและดาเนิ นการโดยพระสงฆ์เท่ า นั้น ไม่ เกี่ ย วกับ
ฆราวาส เรี ยกว่า สังฆกรรม เช่ นพิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีเข้าพรรษา พิธีออกพรรษา พิธีสวดปาฏิ
โมกข์
2. พิธีทาบุญในงานมงคล พระสงฆ์และฆราวาสดาเนิ นการร่ วมกันเพื่อให้เกิดความเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ชีวติ มีการตั้งบาตรน้ ามนต์ดว้ ยเช่น พิธีทาบุญงานมงคลสมรส พิธีทาบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็ นต้น
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3. พิธีทาบุญงานอวมงคล พระสงฆ์และฆราวาสร่ วมกัน เพื่ออุทิศส่ วนกุศลญาติที่ล่วงลับ
ไปแล้วและเพื่อขจัดเสนียดจัญไร เช่นทาบุญเกี่ยวกับงานศพ ทาบุญ 50 วัน หรื อทาบุญ 100 วันเป็ นต้น
4. พิธีบูชาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็ นพิธีที่ชาวพุทธปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น พิธีวนั
วิสาขบูชา หรื อวันมาฆบูชา เป็ นต้น
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเพณี ไทยที่ชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นประเพณี
สื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั นี้ โดย การประดับธงธรรมจักรที่วดั สถานที่ราชการ อาคารบ้านเรื อน ทาบุญ
ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียนปูชนียสถาน
ส่ วนพิธีกรรมในวันพระซึ่ งจะตรงกับวันขึ้นหรื อแรม 8 ค่า วันพระขึ้น 15 ค่าหรื อวันแรม14
และ 15 ค่ า ชาวพุทธทัว่ ไปจะประกอบพิธีทางศาสนา ด้วยการถวายอาหารแก่พระสงฆ์ รักษาศีล ฟั ง
เทศน์ สวดมนต์ เจริ ญสมาธิ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่ชาวพุทธไทยไปร่ วมกิ จกรรมด้วยกัน โดย
พระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการประกอบพิธีในฐานะปาฏิคาหก ส่ วนฆราวาสในฐานะทายกผูเ้ ป็ นฆราวาส
ก็จะประกอบกิจกรรมในฐานะผูใ้ ห้
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่จดั ขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่เป็ นบุญกุศลร่ วมกันระหว่างพระสงฆ์
และฆราวาสที่ จดั ขึ้ นในวันสาคัญในพระพุทธศาสนาหรื อวันพระ หรื อกิ จกรรมพิเศษเช่ นการฝั ง
ลู กนิ มิ ตเป็ นต้น มี จุดประสงค์เพื่อให้ช าวพุ ทธมี กิจกรรมร่ วมกันเป็ นการเชื่ อมโยงศรั ทธาที่ มีต่อ
พระพุทธศาสนา ด้วยการให้ทาน รั กษาศี ลเป็ นต้น เพื่อกาจัด ละความชัว่ สร้ างความดี และชาระ
จิตใจให้บริ สุทธิ์ สะอาด ด้วยคติความเชื่อในคาสอนของพระพุทธศาสนาและเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุ ขทั้งในชาติปัจจุบนั ในชาติหน้าและการเข้าถึ งเป้ าหมายสู งสุ ดคือ นิ พพานของพระพุทธศาสนา
ดังนั้น พิธีกรรมจึงประกอบด้วย คติความเชื่อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมของ
สังคมไทยมีพ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็ นหลักประกอบที่สาคัญโดยมีลทั ธิ ศาสนาอื่นๆเช่ น
ศาสนาพราหมณ์เป็ นต้น เป็ นองค์ประกอบเสริ มที่ทาให้สังคมไทยมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ซึ่ งได้
รับมาจากผสมผสานหล่อหลอมมาเป็ นวิถีชีวิตของคนไทยที่แสดงออกมาเป็ นประเพณี พิธีกรรมทา
ให้เกิดความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมนั้นและเป็ นประเพณี ของสังคมไทยที่รวมถึงประชาชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาด้วยที่สืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั นี้
หลักพุทธธรรมเพือ่ กำรอยู่ร่วมกัน
องค์ป ระกอบของพระพุ ทธศาสนาประกอบด้วย ศาสนบุ คล ศาสนธรรม ศาสนสถาน
และศาสนพิธี องค์ประกอบที่สาคัญยิ่งซึ่ งเป็ นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ หลักพุทธธรรมคา
สอนซึ่ งประกอบด้วยปริ ยตั ิธรรม ปฏิบตั ิธรรมและปฏิเวธธรรมซึ่ งเป็ นหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิ ฎก ในสมัยปั จฉิ มพุทธกาล ก่ อนพุทธปริ นิพพาน พระพุทธเจ้าได้ตรั สถึ งความสาคัญ
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ของศาสนธรรมว่า เมื่อตถาคตปริ นิพพานแล้ว พระธรรมวินยั จักเป็ นศาสดาของชาวพุทธทั้งหลาย
และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ได้รักษาพระธรรมวินัยปฏิบตั ิสืบทอดจนเป็ นมรดกธรรมที่
สื บเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั นี้
หลักพุทธธรรมปรากฏในฐานะเป็ นหลักจริ ยธรรมและคุณธรรมที่คนไทยได้นามาประพฤติ
ปฏิบตั ิในวิถีชีวิตที่แสดงออกมาเป็ นสิ่ งที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยนั้นได้มีผรู ้ ู ้ได้ให้แสดงให้เห็นถึ ง
ความสาคัญไว้ดงั นี้
ขจั ด ภั ย บุ รุ ษ พั ฒ น์ ( 2556:7-8)ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของคุ ณ ธรรมไว้ว่ า คุ ณ ธรรมมี
ความสาคัญที่จะทาให้การดาเนิ นชี วิตของแต่ละคนตั้งอยู่บนครรลองของความถูกต้องตามทานอง
คลองธรรม ท าให้ ผูค้ นในสั ง คม อยู่ ร่ ว มกัน ด้ว ยความสุ ข มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจกัน ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนกัน
บ้านไหน เมืองไหนสังคมใดที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่ไร้ คุณธรรม บ้านนั้นเมืองนั้นก็จะมีแต่ความ
วุน่ วาย เพราะมีการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรี ยบกัน ชนิ ดใครมือยาวสาวได้สาวเอา ขาดความ
เมตตาเอื้ออาทรมีอคติ เอาความชอบความชังมาบดบังความถูกต้องชอบธรรม คุ ณธรรมจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับทุกภาคส่ วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงข้าราชการและ
นักการเมื อง เพราะเป็ นกลไกสาคัญที่ จะนามาชาติ บา้ นเมื องไปสู่ ค วามเจริ ญก้าวหน้าความสงบ
เรี ยบร้อย
แต่สิ่งที่น่าเป็ นห่ วงก็คือ เรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การเล่นเล่นพวก การวิ่งเต้นใช้เส้นสาย
ยังมีให้เห็นเป็ นประจาในแวดวงนักการเมือง และข้าราชการ ซึ่ งชี้ให้เห็นถึงความเสื่ อมทางคุณธรรม
อย่างชัดเจน โดยมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงคุณธรรมจริ ยธรรมไว้หลากหลายซึ่ งจะยกมาเป็ นตัวอย่าง
ดังนี้
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2556 :9-10)ได้กล่าวถึงคุณธรรมกับจริ ยธรรมไว้วา่ เมื่อพูดถึงคุณธรรม
ต้องพูดถึ งจริ ยธรรม เพราะสองสิ่ งนี้ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างแนบแน่ น เหมือนพี่น้องฝาแฝดตัว
ติดกันนัน่ แหละ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 จริ ยธรรมหมายถึง ธรรมที่เป็ น
ข้อประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ก ัน ศี ล ธรรม กฎศี ล ธรรม นอกจากนี้ ยัง มี ท่ า นผูร้ ู ้ ใ ห้อรรถาธิ บ ายไว้อีก สอง
ความหมายคือ
อย่า งแรก หมายถึ ง ธรรมหรื อ หลัก ความประพฤติ ที่ ค วรแก่ ก ารยึ ด ถื อและปฏิ บ ัติ ต าม
(จริ ยธรรม) อย่างที่สอง หมายถึ งประมวลความประพฤติ และความนึ กคิ ดในสิ่ งที่ ดีงามเหมาะสม
(คุ ณธรรม) มองโดยภาพรวมแล้วทั้งสองความหมาย มี ค วามคล้า ยคลึ ง กันคื อเป็ นเรื่ องของการ
ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงามนัน่ เอง
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คุณธรรมเป็ นเรื่ องของคุณงามความดี ความถูกต้อง ความเป็ นธรรมที่ควรปลูกฝังในจิตใจ
ส่ วนจริ ยธรรม เป็ นเรื่ องของความประพฤติที่ดีงาม ที่ควรส่ งเสริ มให้เกิดขึ้น คุณธรรมและจริ ยธรรม
จึงเป็ นของคู่กนั และมักใช้ประกอบกัน คุณธรรมเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดจริ ยธรรม จริ ยธรรมจะเป็ นผล
ของการมีคุณธรรม
การพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้เกิ ดกับชี วิตตามหลัก พระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทัว่ ไป
นาไปปฏิบตั ิคือไตรสิ กขาซึ่ งเป็ นกระบวนการศึกษาพัฒนากาย วาจา ใจและปั ญญา ซึ่ งเป็ นหลักการ
ที่ชาวพุทธทัว่ ไปรู ้และนามาปฏิบตั ิกนั
วนิช สุ ธำรัตน์ (2552:12-13) ได้แสดงการพัฒนาชีวติ ตามหลักพุทธธรรมไว้ในงานวิจยั เรื่ อง
ไตรสิ กขาที่นามาเป็ นหลักในการพัฒนามนุษย์โดยมีหลักความคิดไว้ดงั นี้
1. มนุ ษ ย์ที่ จิ ต ใจมิ ไ ด้ข ัด เกลา ย่อ มจะประพฤติ ทุ จ ริ ต หมายถึ ง การประพฤติ ชั่ว หรื อ
ประพฤติไม่ดีซ่ ึ งแสดงออกทางกาย เรี ยกว่า กายทุจริ ต ซึ่ งประกอบด้วยการประพฤติผิดต่อร่ างกาย
ของบุคคลอื่น ต่อทรัพย์ของบุคคลอื่นและการประพฤติล่วงละเมิดทางกาย และการแสดงออกทาง
วาจาที่เรี ยกว่าวจีทุจริ ต ซึ่ งประกอบด้วย การพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด การพูดคาหยาบ และการพูดเพ้อ
เจ้อเหลวไหล (พระโสภณคณาภรณ์ .ระแบบ ฐิตญาโณ.2528:20) พฤติกรรมทุจริ ตทั้งทางกาย และ
วาจา เป็ นกิเลสอย่างหยาบ สามารถแก้ได้ดว้ ยการมีศีลที่สมบูรณ์
2. มนุษย์ที่จิตใจมิได้รับการขัดเกลา ย่อมจะประพฤติทุจริ ต หมายถึงประพฤติชวั่ ทางจิตใจ
ก็คือ มีความรู ้สึกไม่ดี คิดไม่ดี ที่เรี ยกว่ามโนทุจริ ต ซึ่ งประกอบด้วย ความโลภ ความพยาบาทและ
ความเห็นผิดจากทานองคลองธรรมหรื อมิจฉาทิฏฐิ ซึ่ งมโนทุจริ ตนี้ เป็ นตัวสร้างกาแพงกีดกั้นไม่ให้
จิ ต มนุ ษ ย์ไ ด้เ ข้า ถึ ง ความดี ง าม ก าแพงหรื อ สิ่ ง กี ด กั้น ตัว นี้ คื อ พอใจรั ก ใคร่ ใ นอารมณ์ ที่ ช อบใจ
ความคิดปองร้ายหรื อพยาบาท ความมีจิตใจหดหู่ เคลิบเคลิ้ม ความคิดหรื อความคิดฟุ้ งซ่ านและเกิด
ความราคาญ รวมทั้งความลังเลสงสัยไม่สามารถตกลงใจได้ กาแพงกีดกั้นความดีน้ ี เป็ นกาแพงกี ด
กั้นศักยภาพในการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์ดว้ ย (พระโสภณคณาภรณ์.ระแบบ ฐิตญาโณ 2526:22-23)
ในทางพุทธธรรมมีชื่อเรี ยกว่า นิวรณ์หา้ ทั้งมโนทุจริ ตและนิวรณ์หา้ สามารถกาจัดด้วยสมาธิ
3. จิตใจของมนุ ษย์ที่ได้รับการฝึ กฝนอบรมทางศีล สมาธิ อย่าสม่าเสมอ จะมีคุณสมบัติไว
ต่อการรั บรู ้ สิ่งต่างๆทั้งสิ่ งเร้าจากภายนอกและภายในตนเอง ซึ่ งหมายถึ งความรู้ สึกและความคิด
สามารถพัฒนาปั ญญาทั้งสุ ตมยปั ญญา จินตามยปั ญญา และภาวนามยปั ญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทา
ให้มนุษย์เข้าใจชีวติ สังคม โลก สามารถกาหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดในชีวติ มนุษย์
การพัฒนาชีวติ ของมนุษย์ตามหลักไตรสิ กขา (ศีล สมาธิ และปัญญา)คือการพัฒนาชีวิตตาม
หลัก การทางสายกลาง(มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทา)หรื อ มรรคมี อ งค์ 8 ที่ ป ระกอบด้ว ยสั ม มาทิ ฏ ฐิ ( ความ
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เห็ นชอบ) สั มมาสั ง กัป ปะ(ความคิ ดชอบ)เป็ นมรรคที่ เป็ นปั ญญาสิ ก ขา สัม มาวาจา(เจรจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ(ความประพฤติ ชอบ)และสั มมาอาชี วะ(การเลี้ ยงชอบ)เป็ นมรรคที่ เป็ นศี ลสิ กขา
สัมมาวายามะ(ความเพียรชอบ)สัมมาสติ(ระลึกชอบ)สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมัน่ ชอบ)เป็ นมรรคที่
เป็ นสมาธิ สิกขาหรื อจิตตสิ กขา ผูด้ าเนิ นชี วิตตามหลักไตรสิ กขาก็คือผูพ้ ฒั นาชี วิตตามทางสายกลาง
หรื อมรรคมีองค์ 8 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคียใ์ นวันอาสาฬหบูชาก่อน
พุทธศักราช45 ปี
ประเพณี อย่างหนึ่ งในพระพุทธศาสนาที่ ผนู ้ บั ถื อพระพุทธศาสนาที่ ปฏิ ญญาตนเป็ นพุทธ
มามกะปฏิ บตั ิกนั ทัว่ ไป คื อ ต้องมีศรัทธาความเชื่ อยอมรับนับถื อคุ ณพระรัตนตรัยเป็ นที่พ่ ึงเป็ นที่
ระลึกในเบื้องต้นเสี ยก่อน โดยราลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพิจารณาคุ ณ
ของพระพุทธเจ้าอย่างย่อคือ พระบริ สุทธิ คุณ พระปั ญญาคุณ และพระมหากรุ ณาคุณ อย่างพิสดารมี
9 ประการมีความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นต้น คุณของพระธรรมมีคาว่า สวากฺ ขาโต ภวคตา ธมฺ โม เป็ น
ต้นและคุณของพระสงฆ์มีคาว่า สุ ปฏิ ปนฺ โน เป็ นต้น เจริ ญสมาธิ เพื่อให้เกิ ดปั ญญารู ้ โลกและชี วิต
ตามเป็ นจริ งต่อไป เพราะศีลเป็ นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิ เป็ นเหตุให้เกิดปั ญญา เพราะปั ญญาเป็ นเหตุ
ให้เข้าใจรู้เรื่ องการรักษาศีลที่ถูกต้องและมีสมาธิที่ถูกต้องเป็ นสัมมาสมาธิ
การรักษาศีลหรื อการสมาทานศีล เป็ นธรรมเนี ยมของชาวพุทธที่ประกอบพิธีกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นการให้ทานหรื อบุญพิธีใดๆก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นงานมงคลหรื องานอวมงคลจะ
นิยมสมาทานศีลก่อน เพราะศีลทาให้กายวาจาสะอาดสุ จริ ต ในขณะเดียวกันมีการไม่ประทุษร้ายต่อ
ผูอ้ ื่นทางกาย วาจาแล้ว มีจิตเมตตากรุ ณา ประกอบสัมมาชี พ พอใจในคู่ครองของตนเอง มีสัจวาจา
ไม่ประมาทขาดสติ ศีลจึงนาผูร้ ักษาไปสู่ สุคติและเป้ าหมายสู งสุ ดของพระพุทธศาสนาต่อไป
พระธรรมปิ ฏก(ปยุตโต)(2543:419-420)ได้กล่าวถึงความสาคัญของศีลและการรักษาศีลไว้
ดังนี้ ศีล คือ ระเบียบความประพฤติ หรื อถ้าจะพูดให้เต็มความหมายแท้จริ ง คือระเบียบความเป็ นอยู่
ทั้งส่ วนตัวและส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาจา ตลอดถึงการทามาหาเลี้ยงชี พ ซึ่ งได้
กาหนดวางไว้เพื่อทาให้การเป็ นอยูน่ ้ นั กลายเป็ นสภาพอันเอื้ออานวยแก่การปฏิบตั ิกิจต่างๆที่เป็ นไป
เพื่อเข้าถึงหมายอันดีงาม ซึ่ ง เป็ นอุดมคติของคนในสังคมหรื อชุ มชนนั้น โดยทัว่ ไป ระเบียบความ
ประพฤติน้ ี จะมีลกั ษณะเป็ นการปิ ดกั้นโอกาสที่จะทาความชัว่ และส่ งเสริ มโอกาสสาหรับการทา
ความดี โดยฝึ กคนให้รู้จกั สร้างความสัมพันธ์ดา้ นกายวาจาที่ดีงามกับสภาพแวดล้อม อันจะเป็ นผล
เอื้ออานวยแก่การดารงชีพทั้งของตนและชุมชน
สาหรับสังคมมนุ ษย์ในวงกว้าง ระเบี ยบความประพฤติข้ นั ต้นอย่างน้อยที่สุด หรื อศี ลขั้น
พื้นฐานที่ จะสร้ างสภาพเกื้ อกูลให้เกิ ดขึ้น ก็คือหลักที่ เรี ยกว่า ศี ล 5 ซึ่ งมีสาระสาคัญได้แก่ การไม่
ละเมิดต่อชีวติ ต่อทรัพย์สิน ต่อของรักของกันและกัน การไม่ใช้วาจาละเมิดความจริ ง เพราะเห็นแก่
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ตัวและมุ่งทาลายผูอ้ ื่นและการไม่ทาลายสติสัมปชัญญะหรื อความสานึ กผิดชอบชัว่ ดีของตนด้วยการ
ตกในอานาจของสิ่ งเสพติด ส่ วนระเบียบความประพฤติที่ซบั ซ้อนไปกว่านี้ ย่อมรวมถึงข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนี ยมและข้อปฏิบตั ิปลีกย่อยต่างๆที่วางไว้เพื่อความเรี ยบร้อยดีงามและเพื่อให้
เกิ ดสภาพการดารงชี วิตอันเกื้ อกูลแก่การที่จะเข้าถึงจุดหมายจาเพาะของชุ มชนนั้น สังคมนั้น หรื อ
ระบบการนั้น ศีลจึงมีความกวดขัน เคร่ งครัด ประณี ตและรายละเอียดต่างๆกัน ดังมีศีล 5 ศีล 8 ศีล
10 ศีล 227 เป็ นตัวอย่าง เมื่อว่าโดยสรุ ปตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลกั ษณะสาคัญ คือ
1) ทาให้เกิ ดสภาพความเป็ นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิ บตั ิกิจต่างๆ เพื่อเข้าถึ งจุดหมายที่ดีงาม
โดยลาดับจนถึงจุดหมายสู งสุ ดของชีวติ
2) ทาให้สมาชิกของสังคมหรื อชุ มชนนั้นอยูร่ ่ วมกันด้วยดี สังคมสงบเรี ยบร้อย สมาชิ กต่าง
ดารงอยูด่ ว้ ยดี และมุ่งหน้าปฏิบตั ิกิจของตนๆโดยสะดวก
3) ฝึ กหัด ขัด เกลาตนเอง ท าให้กิ เ ลสเบาบางลง ด้ว ยการควบคุ ม ยับ ยั้ง สั ง วร ปรั บ การ
แสดงออกทางกายวาจาให้เอื้อแก่สภาพความเป็ นอยู่ที่เกื้ อกูลและการอยู่ร่วมกันด้วยดี น้ นั อันเป็ น
ขั้นต้นของการพัฒนาชี วิตของตนให้พร้อมที่จะเป็ นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่ง
คือเป็ นพื้นฐานของสมาธิ หรื อการฝึ กปรื อคุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นต่อไป การศึกษาตามหลักศีล
สิ กขาจะเกี่ ยวข้องกับมรรคมีองค์ 8 ที่ ว่าด้วย สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (ประพฤติ
ชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)
ดังนั้น การรักษาศีลจึงทาให้ผรู้ ักษาสามารถควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจาให้
สะอาดสุ จริ ต มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ที่เป็ นไปทั้งส่ วนตน ส่ วนสังคม โดยมีจุดหมายเพื่อให้
ทุ ก คนที่ อยู่ร่วมกัน ประกอบกิ จต่า งๆร่ วมกันไม่ เบี ยดเบี ย นทาร้ ายกัน และเมื่ อมี กายวาจาสุ จริ ต
สะอาดเรี ยบร้อย จะเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาจิตหรื อเจริ ญสมาธิ ต่อไป
การพัฒนาชี วิตตามหลักไตรสิ กขาประการต่อมาคือ อธิ จิตตสิ กขา หรื อสมาธิ สิกขา คาว่า
สมาธิ หมายถึงความตั้งมัน่ แห่งจิต ความจิตมีอารมณ์เป็ นหนึ่ ง สภาวะของจิตแน่วแน่แนบแน่นจด
จ่ออยู่กบั สิ่ งนั้น ไม่วอกแวก ไม่ซัดส่ าย การเจริ ญสมาธิ มีมาก่อนพุทธกาล กล่าวคือ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าก่อนตรัสรู ้ได้ทรงไปศึกษาฝึ กสมาธิ ในสานักของอาฬารดาบส และอุทกดาบส จนได้บรรลุ
สมาบัติ 8 แต่ ท รงพิ จารณาเห็ นว่า ไม่ ใช่ ทางแห่ งความดับทุ กข์ ต่อมาทรงบ าเพ็ญทุ กรกิ ริย าด้วย
ทรมานร่ างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นฤๅษีท้ งั หลายในยุคนั้นปฏิบตั ิกนั แต่ในที่สุดทรงพิจารณาเห็นว่า
ไม่ใช่ทางนาไปสู่ ความดับทุกข์เช่นกัน จึงมาเจริ ญสมาธิ จนจิตสงบนิ่ง และทรงยกจิตที่เป็ นสมาธิ ข้ ึน
สู่ วิปัสสนา และตรัสรู ้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันวิสาขบูชา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ดังนั้น
สมาธิจึงเป็ นคุณธรรมที่ควรเจริ ญอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดปั ญญาต่อไป
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การฝึ กสมาธิ มีรูปแบบต่างๆที่พระอรรถกถาจารย์ ได้รวบรวมไว้มี 40 ประการ เช่ น กสิ ณ
10 อนุ สสติ 10 อสุ ภะ 10 เป็ นต้น ในปั จจุบนั การเจริ ญขั้นพื้นฐานก็คือ การไหว้พระสวดมนต์ เป็ น
ธรรมเนี ยมที่ชาวพุทธปฏิบตั ิกนั เป็ นการส่ วนตัวหรื อสวดมนต์เป็ นหมู่คณะซึ่ งปรากฏให้เห็นกันอยู่
ทัว่ ไป ส่ วนรู ปแบบการเจริ ญสมาธิ อย่างเป็ นระบบ ผูป้ ฏิ บตั ิ ได้กาหนดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเป็ นอารมณ์
เพื่อให้จิตได้ทางาน เพื่อให้จิตสงบนิ่ง
พระธรรมปิ ฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต)(2543:824)ได้กล่าวถึงความหมายของสมาธิ ไว้วา่ ความ
ตัง่ มัน่ ของจิต หรื อภาวะที่จิตแน่ วแน่ ต่อสิ่ งที่กาหนด คาจากัดความของสมาธิ ที่พบเสมอคือ จิตตัส
เสกัคคตา หรื อที่เรี ยกว่า “เอกัคคตา” ซึ่ งแปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์ เป็ นหนึ่ ง คือการที่จิตกาหนด
แน่วแน่อยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรื อส่ ายไป คัมภีร์รุ่นอรรถกถาระบุความหมายอย่างจากัดลง
ไปอีกว่า คือภาวะมีอารมณ์หนึ่ งเดี ยวของกุศลจิตและไขความออกไปว่า หมายถึ งการดารงจิตและ
เจตสิ กไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียว อย่างเรี ยบสม่าเสมอและด้วยดี
การพัฒนาชีวติ ตามหลักสมาธิ สิกขาหรื อจิตสิ กขาจะเกี่ยวข้องกับมรรคมีองค์ 8 ในส่ วนที่วา่
ด้วย สัมมาวายามะ(ความเพียรชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ)และสัมมาสมาธิ (สมาธิ ชอบ)ผูท้ ี่มีจิต
พัฒนาแล้วจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง คิดดีและมีความสุ ข
การพัฒนาชีวติ ตามหลักไตรสิ กขาประการสุ ดท้ายคือปัญญาสิ กขา เป็ นการพัฒนาความรู้ให้
เกิดขึ้นตามแหล่งเกิดที่กล่าวไว้พระพุทธศาสนา มี 3 ประการคือ สุ ตมยปั ญญา ความรู ้ที่เกิดจากการ
ฟั ง เป็ นความรู ้ ที่ ไ ด้รับ จากแหล่ ง ความรู ้ ภายนอกที่ เรี ย กว่า ปรโตโฆสะ โดยได้จากครู อาจารย์
ตารับตาราหรื อแหล่งความรู ้อื่นๆ ที่ถูกต้องเป็ นสัมมาทิฏฐิเท่านั้น ประการต่อมาความรู ้ที่ได้จากการ
คิดการไตร่ ตรองพินิจพิจารณาด้วยหลักความคิดที่เรี ยกว่า โยนิ โสมนสิ การ(การกระทาไว้ในใจโดย
อุบายอันแยบคาย)ซึ่งมีวธิ ีคิด 10 อย่างมีการคิดแบบสาวเหตุสาวปั จจัยเป็ นต้น ส่ วนแหล่งความรู ้ตาม
ทัศนะของพระพุท ธศาสนาคื อภาวนามยปั ญญา เป็ นความรู ้ ที่ เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ ช อบ โดยอาศัย
ความเห็ นความคิดที่เป็ นสัมมาทิฏฐิ และสั มมาสังกัปปะ ซึ่ งเป็ นมรรคมี องค์ของที่ ว่าปั ญญาและ
สัมมาทิฎฐิเป็ นมรรคมีองค์ 8 ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญที่ทาให้การคิดและการกระทาที่ถูกต้อง
ต่อไป
ดังนั้น ผูท้ ี่เจริ ญตามหลักไตรสิ กขาทั้ง ศีล สมาธิ และปั ญญาจึงได้ชื่อว่า เป็ นผูส้ ะอาดสุ จริ ต
ด้วยศีลสิ กขา มีความสงบสุ ขุมเยือกเย็นเป็ นสมรรถภาพจิต คุณภาพจิตและคุณภาพจิตตามหลักของ
สมาธิ สิกขาและมีสว่างไสวด้วยการใช้ปัญญาและความคิดที่ถูกต้องตามหลักของปั ญญาสิ กขา
ส่ วนหลักจริ ยธรรมพื้นฐานทัว่ ไปที่ชาวพุทธปฏิ บตั ิกนั เพื่อให้เกิ ดความสุ ข ความเจริ ญใน
ชี วิตและเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุ ข โดยไม่เบียดเบี ยนทาร้ ายกัน ซึ่ งอาจจะเรี ยกว่า
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ศีลธรรม ซึ่ งมี ท้ งั ข้อห้ามปฏิ บตั ิ และข้อควรปฏิ บตั ิ กล่ าวคื อศี ลเป็ นข้อห้ามและธรรมเป็ นข้อควร
ปฏิบตั ิ ซึ่ งในเบื้องต้นนี้จะได้กล่าวถึงหลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธปฏิบตั ิกนั
1. เบญจศี ล เบญจธรรม ซึ่ งเป็ นหลัก จริ ย ธรรมขั้นต้นที่ ยกระดับ จิ ตคนให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่
สมบูรณ์ ให้เป็ นสังคมที่มีศีลธรรม ให้เป็ นสังคมที่สงบสุ ข ศีลจึงเป็ นข้อปฏิบตั ิเบื้องในสังคมมนุ ษย์
โดยอย่างยิง่ ในพระพุทธศาสนา
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2545: 175-176) ได้กล่าวถึงเบญจศีล และเบญจธรรม
ไว้ดงั นี้
ศีล 5 หรือเบญจศีล (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา รักษากาย วาจาให้เรี ยบร้อย
การรักษาปกติตามระเบียบวินยั .ข้อปฏิ บตั ิในการเว้นจากความชัว่ ,การควบคุ มตนให้ต้ งั อยู่ความไม้
เบียดเบียน ปำณำติปำตำ เวรมณี (เว้นจากปลงชีวติ ,เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน) อทินนำทำนำ
เวรมณี (เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้,เว้นจากการลัก โกง ละเมิดกรรมสิ ทธิ์ ทาลายทรัพย์สิน)
กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี(เว้นจากประพฤติผิดในกาม,เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่ งที่ผอู ้ ื่นรักใคร่ หวง
แหน) มุสาวาท เวรมณี (เว้นจากพูดเท็จ โกหก หลอกหลวง) สุ ราเมรยมชฺ ชปมาทฏฺฐานา เวรมณี
(เว้นจากน้ าเมาคือ สุ ราและเมรัยอันเป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท,เว้นจากสางเสพติดให้โทษ
เบญจธรรมหรื อเบญจกัลยาณธรรม (ธรรม 5 ธรรมอันดีงามห้าอย่าง คุณธรรมห้าประการ
คู่กบั เบญจศีล เป็ นธรรมที่เกื้ อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผูร้ ักษาเบญจศีลควรมีไว้ประจาใจ เมตตำ
และกรุ ณำ (ความรักใคร่ ปรารถนาให้มีความสุ ขความเจริ ญและความสงสารคิดช่วยให้พน้ ทุกข์คู่กบั
ศีลข้อที่ 1 สั มมำอำชี วะ (การหาเลี้ยงชี พในทางสุ จริ ต)คู่กบั ศีลข้อที่ 2 กำมสั งวร (ความสังวรในกาม
ความสารวมระวังรู ้ จกั ยั้บยั้ง ควบคุ มตนในทางกามารมณ์ ไม่หลงใหลในรู ป เสี ยง กลิ่ น รสและ
สัมผัส)๕กับศีลข้อที่ 3 สั จจะ(ความสัตย์ ความซื่ อตรง)คู่กบั ศีลข้อที่ 4 สติสัมปชัญญะ (ระลึกได้และ
รู ้ตวั อยู่เสมอ คือฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยั้งคิด รู ้สึกตัวเสมอว่า สิ่ งใดควรทาและไม่ควรทา ระวังมิให้
เป็ นคนมัวเมาประมาท) คู่กบั ศีลข้อที่ 5
ศีลเป็ นข้อห้าม 5 ข้อและธรรมเป็ นข้อควรปฏิบตั ิ 5ข้อ เรี ยกว่า เป็ นมนุ ษยธรรม ธรรมที่ทา
ให้คนเป็ นมนุ ษย์ ศี ลแต่ละข้อจะมีองค์ประกอบในการล่วงละเมิดศีลเช่ น ข้อที่ ห้ามฆ่าสัตว์ จะมี
หลักการพิจารณาศีลว่าจะขาดหรื อบกพร่ อง คือสัตว์น้ นั มีชีวิต เรารู ้วา่ สัตว์น้ นั มีชีวิต มีจิตคิดที่จะฆ่า
พยายามฆ่าและสัตว์น้ นั ตายด้วยความพยายามนั้น ศีลข้ออื่นๆจะมีขอ้ พิจารณาในทานองเดี ยวกัน
ส่ วนเบญจธรรมนั้นเป็ นสิ่ งที่ทาให้คนมีคุณธรรมประจาใจ เพื่อให้ทุกคนอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ศีลจึงเป็ นเบื้องต้นที่ทาให้คนสะอาดสุ จริ ตกายและวาจา เมื่อศีลสมาธิ จะเกิดขึ้น สมาธิ จะเป็ นเหตุให้
เกิดปั ญญาต่อไป
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2. ฆรำวำสธรรม หลักธรรมสาหรับผูค้ รองเรื อน ฆราวาสผูค้ รองเรื อนจาเป็ นต้องมีหลัก
ปฏิบตั ิเพื่อการอยูร่ ่ วมกันให้เกิดความสุ ข ความสาเร็ จในชีวติ ต้องมีหลักธรรมของฆราวาส
พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิ ตญาโณ. 2541: 151)ได้แสดงหลักธรรมสาหรับการ
ครองเรื อนไว้มี 4 ประการคือ สั จจะ ความซื่อสัตย์ สัตย์ซื่อ มีความจริ งใจที่ออกมาทางกาย วาจาจนมี
ความหนักแน่ นมัน่ คงในสัจจะ เพราะตระหนักแน่ ว่า คนจะมีเกี ยรติก็เพราะความสัตย์ ทมะ การ
ฝึ กปรื อตนเอง พัฒนาตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ จนสามารถควบคุ มตนเอง ห้ามใจตนเองจาก
ความคิ ดที่ เป็ นบาป อกุ ศ ลท านองคนที่ ข ับ รถสามารถใช้รถเหมาะสมแก่ ก รณี ที่ ส าคัญคื อ จะดี
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหยุดได้ เมื่อต้องการจะหยุด รถนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ทมะที่
ผ่านการฝึ กปรื อมาตามลาดับถึงจุดหนึ่งต้องมีกาลัง ในการห้ามกันความชัว่ ที่เกิดขึ้นภายในจิต ไม่ให้
ออกมาแรงจนผิดศีลได้ ขันติ ความอดกลั้น อดทน ทนทานเป็ นอาการของจิต ที่มีพลังการฝึ กปรื อมา
มากพอต่อการที่จะยอม อดกลั้น อดทน ในเรื่ องที่ถา้ ทนไม่ได้แล้วจะมีปัญหาต่อตนเอง สังคม นัน่
คือ การอดทนต่อความวิปริ ตของธรรมชาติ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย อดทนต่อความเหนื่ อยยาก
ในภารกิจการงาน ที่สาคัญคืออดทนต่ออารมณ์ อันมีลกั ษณะยัว่ ยวนให้อยาก ให้กาหนัด อารมณ์ ที่
ยัว่ ยุให้เกิดความโกรธ จำคะ กุศลเจตนาที่ปรารภกุศลธรรม คือ ความสงสารต่อคน สัตว์ที่มีความมุ่ง
ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขา หรื อพัฒนาคุณธรรมของตน มีความพร้อมที่จะเสี ยสละช่วยเหลือ
เกื้ อกูลกัน จนถึ งสามารถสละประโยชน์สุขของตน เพื่อประโยชน์ของคนอื่น ฆราวาสธรรมคื อ
ธรรมของผูค้ รอง 4 ประการนี้ พระพุทธเจ้าทรงตอบคาถามของอาฬวกยักษ์ ที่ ขอให้ทรงแสดง
หลักธรรมสาหรับคนครองเรื อน ตามที่ทรงแสดงมาลาดับแล้วทรงสรุ ปตอนสุ ดท้ายว่าใครก็ตาม อยู่
ครองเรื อนด้วยศรัทธามีธรรม 4 ประการนี้ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ บุคคลนั้นแลแม้ละโลกนี้ ไป
แล้วย่อมไม่เศร้าโศก
3. พรหมวิหำร หลักธรรมเป็ นเครื่องอยู่อย่ ำงประเสริฐ 4 ประกำร
พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ. 2541: 171)ได้แสดงถึงพรหมวิหาร 4 ไว้วา่ คา
ว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมที่เป็ นหลักใจ เรื อนใจของคนที่เป็ นผูใ้ หญ่ ทั้งที่ในแง่ของความเป็ นจริ ง
แล้ว ทุกคนต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ภายในใจด้วยกัน คือ เมตตำ ความรักใคร่ ปรารถนาที่จะให้เป็ นสุ ข
เป็ นความรู ้สึกที่ที่มีกาลังมากพอต่อการลดความอยาก ความโกรธ กามราคะ ความรักฉันครอบครัว
มีความรักลงไป มีใจเมตตาต่อคนอื่น หวังเห็ นคน สัตว์ สามารถดารงชี วิตโดยไม่มีเวร ไม่มีภยั ไม่
เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ ายกัน ให้แต่ละชี วิตสามารถครองตนให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะ
กรุ ณำ ความสงสารต้องการช่ วยให้คน สัตว์หลุ ดพ้นจากความทุ กข์ เป็ นความรู ้ สึกต่อเนื่ องมาจาก
เมตตา ที่ ม องคนสัตว์อื่นด้วยความเป็ นมิ ตร ยามที่ มิ ตรของตนประสบปั ญหา ท่า ที ที่ ถูก ต้อง คื อ
กรุ ณา อันแสดงให้เห็ นอานุ ภาพของธรรมชัดเจน เพราะในกรณี เช่ นนั้น เมตตาไม่แข็งพอ ใจจะ
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กลายเป็ นวิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียน ซ้ าเติม คนสัตว์ที่กาลังมีปัญหาอยู่ หรื อไม่อย่างนั้นอาจจะ
ตื่นตระหนกจนโศกเสี ยใจ ซ้ าเติมปั ญหาให้เลวร้ายยิง่ ขึ้นก็ได้ กรุ ณาที่ถูกต้อง ท่านจึงใช้ในกรณี ที่คน
สัตว์ประสบความทุกข์เป็ นหลัก มุทติ ำ ความพลอยชื่นชมยินดีในการที่คนสัตว์ ที่ตนมีเมตตาจิตเป็ น
ฐานอยูน่ ้ นั เอง หรื อในขณะที่เรากาลังช่วยเหลือเขาจากความทุกข์ หรื อเขาหลุดพ้นจากปั ญหาความ
ทุกข์ จิตที่มีเมตตาพร้อมที่จะร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเขา จึงเกิดความยินดีชื่นชมกับเขา มุทิตา ในแง่ของ
ความเป็ นจริ งหาทาได้ง่ายนักไม่ หากใจเราไม่มีเมตตาต่อเขาเป็ นพื้นฐานอยู่ในขณะนั้นๆ เพราะ
ตามปกติ ส ามัญ ชนแล้ ว ยามที่ ค นอื่ น ได้ดี มี สุ ขมัก ริ ษยาหรื อต้อ งการมี ส่ ว นร่ วม ส่ ว นแบ่ ง
ผลประโยชน์ จากเขา อันเป็ นความรู ้ สึ ก ในทางท าลายล้า ง เบี ย ดเบี ย น แต่ มุ ทิ ต าเป็ นความรู ้ สึ ก
เพลิ ดเพลิ นยินดี ที่เห็ นคนอื่ นเขาได้ดี มี ส่วนอย่างสาคัญในการรั กษาคุ ณภาพจิ ตของคนที่มีมุทิตา
และรักษาคุม้ ครองป้ องกันผลดีงามที่คนอื่นสัตว์อื่นกาลังได้ครอบครองอยู่ อุเบกขา การทาใจวางเฉย
ไม่ดีใจ เสี ยใจในการประสบความพิบตั ิ อันตรายตามกรรม คือ การกระทาของเขาเอง ที่สาคัญคือ
นอกวิสัยที่จะช่ วยเหลื ออะไรได้ หรื อไม่มีความจาเป็ นอะไรที่จะต้องทาอะไร เป็ นความรู ้ สึกที่สืบ
เนื่ องมาจากความเมตตา ในยามที่คนซึ่ งเราเมตตาประสบปั ญหาก็กรุ ณา รอดพันจากปั ญหามีความ
ผาสุ ก เราก็มุทิตา แต่พอคนที่เราเมตตานั้นเอง เกิ ดไปฆ่าคนตาย ถูกศาลตัดสิ นจาคุ กหรื อประหาร
หรื อคนที่เราเมตตานั้นเอง ดารงตนเป็ นปกติสุขต่อเนื่ องกันมา สามารถวางใจสบายใจได้ ก็ทาใจให้
สบาย แต่หาใช่เป็ นการวางเฉยจนไม่รับรู ้อะไร เพียงแต่เป็ นเหมือนการมองลูกที่กาลังเดินจนเดินได้
ดี แล้ว พ่อแม่คงมองด้วยความสงบ แต่พร้ อมจะช่ วยเหลื อหากมีปัญหา อุเบกขาจึงเป็ นอาการของ
ปั ญญา ที่สามารถเพ่งพินิจตัดสิ นในการทา ที่เมื่อทาไปแล้วจะต้องเกิดประโยชน์และยุติธรรม ดังนั้น
อุเบกขาจึงทาหน้าที่ขจัดความรู้สึกรักชังจนใจลาเอียงด้วยอคติออกไป
พรหมวิหารจึงเป็ นคุณธรรมที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ พัฒนาบ่ายหน้าเข้า
หาความสงบสุ ขจากปั จเจกชนแต่ละคน จนถึงความเป็ นเทพ พรหม อริ ยะ ได้ตามลาดับ พัฒนาการ
ทางจิตที่เพิ่มความเข้มข้นของธรรมทั้ง 4 ประการนี้ กล่าวโดยสรุ ป เมตตา มีสัตว์ท้ งั ปวงเป็ นอารมณ์
กรุ ณา มีสัตว์ที่ประสบปั ญหาเป็ นอารมณ์ มุทิตา มีสัตว์ที่ประสบความดีงามเป็ นอารมณ์ อุเบกขา มี
สัตว์ที่ประสบผลกรรมที่ไม่อาจแก้ไขหรื อไม่จาเป็ นต้องทาอะไรเป็ นอารมณ์
4. สั งคหวัตถุ หลักธรรมสาหรับสงเคราะห์หรื อการให้ความช่วยเหลือกัน
จรู ญ รั ตนกำล (2548: 163) ได้แสดงสรุ ปหลักธรรมสาหรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน
มี 4 ประการคือ ทำน การให้ การแบ่งปั นด้วยการให้วตั ถุสิ่งของ(วัตถุทาน) ให้ความรู ้(ธรรมทาน)
และการให้อภัย(อภัยทาน) ปิ ยวำจำ การพูดวาจาที่ไพเราะ เป็ นคาสัตย์จริ ง เว้นจากการพูดเท็จ คา
หยาบ ส่ อเสี ยด เพ้อเจ้อ อัตถจริยำ ขวนขวายบาเพ็ญประโยชน์และสมำนัตตตำ ความเป็ นผูว้ างตน
เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ลืมตนลืมตัวว่า เดิมตนมีสถานะอย่างไร เมื่อมีฐานะยศศักดิ์ก็วางตนอย่างนั้น
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หลักธรรมหมวดนี้ เป็ นเครื่ องจรรโลงสังคมให้อยู่กนั อย่างเอื้ออาทรผูกมิ ตรไมตรี ต่อกัน มี ความ
สมานสามัคคีกนั มีสันติสุขอย่างยัง่ ยืน
5. อิทธิบำท หนทางนาไปสู่ ความสาเร็ จ ผูป้ ระสงค์จะให้ชีวติ ประสบความสาเร็ จ
จรู ญ รัตนกำล (2548: 166)ได้แสดงสรุ ปถึงหลักอิทธิบาท 4 ประการไว้ดงั นี้
ความสาเร็ จต้องประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการคือ ฉันทะ ความพอใจ เป็ นความใฝ่ รู้
ใฝ่ ศึกษา ใฝ่ ดีในการสร้างความดี วิริยะ ความพากเพียรมุ่งมัน่ ในการสร้างความดี ความงาม จิตตะ
การเอาใจใส่ และวิมังสำ การใช้ปัญญาไตร่ ตรองพินิจพิจารณาการประกอบกิ จการต่างๆ หลักการ
สาคัญของอิทธิ บาทนี้ เป็ นหนทางนาชี วิตของผูป้ ฏิบตั ิให้บรรลุตามที่ตอ้ งการตามเพศวิสัยที่เป็ นอยู่
คือ ผูค้ รองเรื อนจะให้งานบรรลุผลสาเร็ จ นักบวชนักพรตเมื่อนาหลักธรรมหมวดนี้ ไปปฏิบตั ิก็บรรลุ
สัจธรรมตามที่ปรารถนา แม้ในปัจฉิมพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสาคัญของอิทธิ บาทว่า แม้
หากว่า ตถาคตปรารถนาจะมี ชี วิตชั่วกัป ก็ ส ามารถดารงอยู่ไ ด้ (การกาหนดอายุข องคนในครั้ ง
พุทธกาลมีอายุขยั 100 ปี เป็ นอายุเฉลี่ยของคนในแต่ละยุค)โดยใช้หลักอิทธิ บาทมีความมุ่งมัน่ ความ
เพี ยร เอาใจใส่ ดูแลตนเองและรู ้ จกั ใช้ปัญญาไตร่ ตรองมองหาเหตุ ปัจจัย ดัง นั้น อิ ท ธิ บ าทจึ งเป็ น
คุณธรรมที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
นอกจากหลัก พุ ท ธธรรมพื้ นฐานดัง กล่ า วแล้ว มี หลัก ธรรมอื่ น ๆเช่ น.สั ปปุ ริส ธรรม 7
ประการ มีการรู้จกั เหตุ(ธัมมัญญุตา)รู้จกั ผล(อัตถัญญุตา)รู้จกั ตน(อัตตัญญุตา)รู้จกั ประมาณ(มัตตัญญุ
ตา)รู้จกั เวลา(กาลัญญุตา) รู้จกั ชุ มชน(ปริ สัญญุตา)และรู้ จกั (คบหา)บุคคล(ปุคคลัญญุตา) สาราณี ย
ธรรม 7 มีการทาต่อกันด้วยเมตตา(เมตตากายกรรม)พูดด้วยเมตตา(เมตตาวจีกรรม) คิดต่อกันด้วย
เมตตา(เมตตามโนกรรม)ได้มาแบ่งปั นกันกินใช้(สาธารณโภคี)ประพฤติอยูใ่ นศีลมีกายวาจาสะอาด
สุ จริ ต(สี ลสามัญญตา)และปรับความเห็นให้ตรงกัน(ทิฏฐิสามัญญตา) มงคล 38 ประการ เช่น การไม่
คบคนพาล คบคนดี เป็ นต้น หลักพุ ทธรรมส าคัญที่ ต้องการกล่ าวเพิ่ม ในที่ น้ ี คื อ อัปปมาทธรรม
ความไม่ประมาท หรื อการมีสติ นัน่ เอง ความหมายของสติคือ ความราลึกได้คือระลึกก่อนพูด ก่อน
ทา ก่อนคิด และมีความระมัดระวังมิให้พลาดพลั้งในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
6. อบำยมุข ปากทางที่นาไปสู่ ความเสื่ อมเสี ย ซึ่ งเป็ นสิ่ งควรละ ควรเว้น ไม่เข้าไปข้องแวะ
ควรหลีกให้ห่างไกล ไม่ยงุ่ เกี่ยว หากเข้าไปเกี่ยวข้องจะทาให้ชีวิตของผูน้ ้ นั มีแต่ความเสื่ อมหาความ
เจริ ญมิได้
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2545: 199-201) ได้ กล่ ำวถึงอบำยมุข 6 ไว้ดังนี้
1.ติดสุ ราและของมึนเมามีโทษ 6 ประการคือ ทรัพย์หมดไปๆเห็นชัดๆ ก่อการทะเลาะ
วิวาท เป็ นบ่อเกิดของโรค เสี ยเกียรติยศชื่อเสี ยง ทาให้ไม่รู้อายและบันทอนสติปัญญา
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2. เที่ยวกลางคืน มีโทษ 6 คือ ชื่อว่าไม่รักษาตัว ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย ชื่ อว่าไม่รักษาทรัพย์
สมบัติ เป็ นที่ระแวงสงสัย เป็ นเป้ าให้เขาใส่ ความหรื อข่าวลือ เป็ นทางมาของเรื่ องเดือดร้อนเป็ นอันมาก
3. ชอบเที่ ย วดู ก ารละเล่ น มี โ ทษ โดยการงานเสื่ อมเสี ย เพราะใจกัง วลคอยคิ ด จ้องกับ
เสี ยเวลาไปดูสิ่งนั้นๆทั้ง 8 กรณี คือ ราที่ไหนไปที่นนั่ ขับร้อง, ดนตรี , เสภา, เพลง, เถิดเทิงที่ไหนไป
ที่นนั่
4. ติดการพนัน มีโทษ 6 คือ เมื่อชนะย่อมก่อเวร เมื่อแพ้ก็เสี ยดายทรัพย์ที่เสี ยไป ทรัพย์
หมดไปๆ เห็ นชัดๆ เข้าที่ประชุ ม เขาไม่เชื่ อถ้อยคา เป็ นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง ไม่เป็ นที่พึง
ประสงค์ของผูท้ ี่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหว
5. คบคนชัว่ มี โทษ โดยนาให้กลายไปเป็ นคนชัว่ อย่างคนที่ตนคบทั้ง 6 ประเภทคือได้
เพื่อนที่จะนาให้กลายเป็ น นักเลงพนัน นักเลงหญิง นักเลงเหล้า นักลวงของปลอม นักหลอกลวง
และนักเลงหัวไม้
6. เกี ย จคร้ านการงาน มี โทษ โดยท าให้ย กเหตุ ต่า งๆเป็ นข้ออ้างผัดเพี้ ย นไม่ ทาการงาน
โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้ นไป คือให้อา้ งไปทั้ง 6 กรณี ว่า หนาวนัก ร้ อนนัก เย็นไป
แล้ว ยังเช้านัก หิ วนัก อิ่มนัก
กล่าวโดยสรุ ป หลักพุทธจริ ยธรรมที่นามาแสดงเป็ นตัวอย่างเหล่านี้ ย่อมเป็ นไปในส่ วนที่
ก่อให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้าในชี วิต อี กด้านหนึ่ งการปฏิ บตั ิที่ก่อให้เกิ ดเสื่ อมเสี ย สิ่ งนั้นเรี ยกว่า
อบายมุข หลักธรรมที่นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่ผปู ้ ระพฤติปฏิบตั ิ เป็ นสิ่ งที่ควรละเว้น ไม่ควรเข้าไป
เกี่ ย วข้องเป็ นธรรมที่ ควรละ ควรเว้น และต้องประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ตามหลักพุ ทธจริ ยธรรมที่ ให้เกิ ด
ความสุ ข ความเจริ ญในชีวติ ตน และอันจะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ อีก
ด้วย
แนวควำมคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ได้พ ระราชทานแนวความคิ ด
โครงการพระราชดาริ ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ่ งึ พาตนเอง ตลอดถึงการพัฒนาประเทศให้มี
ความมัน่ คงมีกา้ วหน้า โครงการพระราชดาริ น้ นั มีไม่นอ้ ยกว่า 4 พันกว่าโครงการ แต่ละโครงการ
นั้นได้ผ่านการวิจยั ทดลองตรวจสอบมาแล้ว กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช
สมบัติ ได้ทรงบาเพ็ญพระราชกรณี ยกิ จโดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนตามพระบรมราช
ปณิ ธานในวันบรมราชาภิเษกว่า “เรำจะครองแผ่ นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ สุขแห่ งมหำชนชำว
สยำม” และแนวความคิ ดเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นโครงการหนึ่ งที่ เน้นให้ค วามสาคัญในการ
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ปฏิ บตั ิเพื่อพัฒนาประเทศโดยมีพ้ืนฐานจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของประชาชนอย่างเรี ยบง่าย
และมีความสุ ขในการดารงชีพตามคากล่าวว่า มีความพอมี พอกิน พอใช้
แนวความคิ ดเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ย งมี ค วามเป็ นมาว่า ในครั้ งแรกพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้า อยู่หัว ได้พ ระราชทานพระบรมราโชวาทในวโรกาสที่ พ ระราชทานปริ ญญาบัต รแก่ บ ณ
ั ฑิ ต
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 และได้
พระราชทานอีกครั้งหนึ่ งในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517 ณ ศาลาดุสิตาลัย ในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ทรงเน้นความพอมีพอกินอีกครั้งหนึ่ งว่า คาว่า พอมีพอกิน เป็ นที่มาแนวทางโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง (อภิชยั พันธเสน. 2546:1)
วนิช สุ ธำรัตน์ (2552:254)ได้แสดงแนวความคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงว่าจุดเริ่ มต้นมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2516 เมื่ อครั้ งที่ พ ระบาทสมเด็ จ เจ้า อยู่หัวฯ ได้พ ระราชทานพระบรมราโชวาทในพิ ธี
พระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2516 :ซึ่ งมีขอ้ ความ
ตอนหนึ่งดังนี้
“ การพัฒนาประเทศไทย จาเป็ นต้องทาตามลาดับ ขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐานคือ ควำมพอ
กิน พอใช้ ของประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่ อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อใดพื้นฐานมัน่ คง พร้ อมพอควรและปฏิ บตั ิได้แล้ว จึงค่อยสร้ างค่อย
เสริ มความเจริ ญและฐานเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป”
จะเห็นว่า แนวความคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการพัฒนาที่วางอยูพ่ ้ืนฐานของความไม่
ประมาท สันโดษ มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุม้ กัน มีภูมิรู้ ภูมิธรรม คุณธรรม มีการตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง
อย่างชาญฉลาด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนประกอบที่สาคัญอยู่ 5 ส่ วนดังต่อไปนี้
1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ี แนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิ บตั ิในทางที่ควรจะเป็ น
โดยมีพ้นื ฐานมาจากวิถีชีวติ ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ และเป็ นการมองโลก
เชิ งระบบที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมัน่ คง
และความยัง่ ยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
3. คำนิยำม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆกันดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิ นไปและไม่มากเกิ นไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่นการผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
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3.2 ความมี เหตุ ผล หมายถึ งการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็ นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุผลปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดคานึ งถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
3.3 การมี ภูมิคุม้ กันที่ ดีในตัว หมายถึ ง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมรั บผลกระทบและการ
เปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้นโดยคานึ งถึ งความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆให้อยูใ่ นระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย
ทั้งความรู ้และคุณธรรมเป็ นพื้นฐานทั้งใกล้และไกล
4.1 เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริ มสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุ ณธรรมมี
ความซื่ อสั ตย์สุจริ ตและมี ความอดทน มี ความเพี ยร ใช้ส ติ ปั ญญาในการดาเนิ นชี วิต ไม่โลภ ไม่
ตระหนี่
5. แนวทำงปฏิ บั ติ / ผลที่ค ำดว่ ำ จะได้ รับ จากการนาปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุก ต์ใ ช้ คื อ การพัฒนาที่ ส มดุ ล และยัง่ ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้า นทั้ง ด้า น
เศรษฐกิจ สังคม สางแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
สุ เมธ ตันติเวชกุล(2549: 12) เลขาธิ การมูลนิ ธิชยั พัฒนาได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงบอกให้พ อดี เศรษฐกิ จพอเพี ย งคื อความพอดี ความพอดี มี 3
ประการ คือ
1. สร้ า งความดี ให้เกิ ดขึ้ นกับจิ ตใจให้ไ ด้ก่ อน ใจเราต้องไม่มุ่ งไปสู ดกู่ด้า นในด้านหนึ่ ง
ระดับจิตใจ เราต้องอยูใ่ นความพอดี เอื้ออาทรต่อกัน มีความพอดีดา้ นจิตใจ
2. ความพอดีในด้านสังคมนัน่ คือ ต้องรู ้ จกั สร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆรอบข้างเรา
ให้เกิดความพอดีข้ ึนมา
3. ความพอดีดา้ นเศรษฐกิจ หมายถึง การรู ้จกั พอ อยูอ่ ย่างไรอยูอ่ ย่างนั้น ไม่ตอ้ งไปกูห้ นี้ ยืม
สิ นจากผูอ้ ื่น ช่วยตัวเองได้แค่ไหน ก็เอาแค่น้ นั ไม่ตอ้ งขวนขวายหาหนี้ สินเพิ่มวัตถุกนั อันจะนาไปสู่
ความไม่สมดุล เพราะเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักสมดุลเป็ นสาคัญ
4. ความพอดีทางเทคโนโลยี ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ลา้ หลัง แต่ไม่ใช่ล้ าหน้า จน
เกินกาลังของตน เทคโนโลยีที่นามาใช้ตอ้ งสอดคล้องและพอกับตัวเรา
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5. ความพอดี ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้องรู้จกั ธรรมชาติของทรัพยากรและต้อง
รู ้ จ ัก ใช้พ อดี ไม้ใ ช้แ บบทิ้ ง ๆขว้า งๆ ใช้ ท รั พ ยากรไปแล้ว ควรรู ้ ค่ า รู ้ จ ัก ประหยัด เช่ น ควรใช้
ผ้าเช็ดหน้า (ที่เป็ นผ้าผืน) ดีกว่าใช้กระดาษทิชชู เพราะใช้แล้วต้องทิ้งไป แต่ผา้ เช็ดหน้า เมื่อผ่านการ
ทาความสะอาดแล้วก็สามารถนามาใช้ใหม่ได้
สุ เมธ ตันติเวชกุล(2549: 98-100) ได้กล่าวสรุ ปไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่ช้ ี ถึง
แนวการดารงอยู่และปฏิ บตั ิตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึ ง
ระดับ รั ฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศชาติ ให้ดาเนิ นไปในทางสายกลาง ความพอเพีย ง
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งที่ตอ้ งอาศัย
ควรมรอบรู ้ ความรอบคอบ และควรระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน
และดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน (อ้างใน วิวฒั น์ หามนตรี 2555:45)
กำรประยุกต์ แนวเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในระดับต่ ำงๆ แนวความคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนามาใช้ได้ทุกระดับทุกอาชีพ ไม่ใช่ใช้ในภาคการเกษตรเท่านั้น
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2549: 112) ได้กล่าวไว้ถึงการนาแนวคิดเศรษฐกิจมาใช้ในระดับต่างๆ
ดังนี้
1. การนาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุก ต์ใ ช้ระดับ บุ ค คล/ครอบครั ว สามารถให้
ตนเองเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน ใน 5 ด้าน คือ
1.1 จิตใจ
1.2 สังคม
1.3 เทคโนโลยี
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.5 เศรษฐกิจ
โดยคานึ งถึ งรู ้ จกั คาว่าพอ และไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งมีความชานาญ มีความสุ ขและพอใจกับชีวติ ยึดเส้นทางสายกลางในการดารงชีวติ
2. การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน ชุมชน
ประกอบด้วยบุคคล ครอบครัวที่มีความพอเพียงแล้ว ชุมชนก็สามารถประยุกต์หลักการนี้ได้โดย
2.1 รวมกลุ่มทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม อาศัยภูมิปัญญาและความสามรถของตนและ
ชุมชน
2.2 เอื้อเฟื้ อ อาทรระหว่างสมาชิกในชุมชนทาให้เกิดพลังทางสังคม
2.3 พัฒนาไปสู่ การเป็ นเครื อข่ายระหว่างชุมชน
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3. การนาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุก ต์ใช้ระดับ รั ฐหรื อประเทศ ประกอบด้วย
ชุมชนเข้มแข็งมีความพอเพียง ชุมชนเลี้ยงตนเองได้ดูแลตนเองได้ รัฐพึงประยุกต์ใช้แนวทางดังนี้
3.1 ชุมชน สังคมหลายๆแห่ง ร่ วมมือกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 วางรากฐานของประเทศให้มี ความพอเพี ย งและพร้ อมก่ อนจึ ง ค่อยๆดาเนิ นเป็ น
ทางการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศให้เจริ ญขึ้นเป็ นลาดับๆ ต่อไป (อ้างใน วิวฒั น์
หามนตรี 2555: 46-47)
ดังนั้น แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ต จริ ง ทั้ง ระดับ บุ ค คล สั ง คมประเทศชาติ ท าให้ มี ก ารพัฒ นาแบบยัง่ ยื น โดยให้ หลัก ความรู ้
คุณธรรมเป็ นหลักปฏิบตั ิ หลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงใช่เพียงทฤษฎีเพ้อฝัน แต่เป็ นหลักที่นามาปฏิบตั ิ
ได้จริ ง ซึ่ ง มี แบบจาลองที่ ทาขึ้ นให้ป ฏิ บ ตั ิ จริ ง ๆและมี ป ระชาชน ชุ ม ชนเป็ นจานวนมาได้นาไป
ประยุกต์ใช้จนเป็ นผลสาเร็ จทั้งในระดับประชาชนจนถึงระดับชาติมาแล้ว
งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิ ทธินันท์ (2549) ได้วิจยั ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ตั้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทัย ถึ ง สมัย รั ช กาลที่ 5 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาตั้ งแต่ ส มั ย สุ โขทั ย จนกระทั้ งถึ ง รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง บทบาทในภาพรวมที่ ก ว้า งๆว่ า
พระมหากษัต ริ ย ์ไ ทยในการท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนาอย่า งไร ตลอดจนเวลาอัน ยาวนานใน
ประวัติศาสตร์ ไทย กล่าวคือตั้งแต่พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ เริ่ มราชวงศ์พระร่ วงเมื่อปี พ.ศ. 1781 จนสิ้ น
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411 โดยศึกษาเอกสารทางประวัติ ศาสตร์
ต่างๆ ทาให้ทราบว่า1)พระมหากษัตริ ยไ์ ทย ได้มีบทบาทในการอุปถัมภ์ทานุ บารุ งพระพุทธศาสนากี่
มากน้อยนับตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นต้นมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยูห่ วั 2) ทา
ให้ ท ราบว่ า พระพุ ท ธศาสนาที่ ม าปั ก หลัก อยู่ใ นประเทศไทยนั้น ได้เ จอปั ญ หาอะไรบ้า งและ
พระมหากษัตริ ยไ์ ด้เสนอทางออกต่อปั ญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการนามา
แก้ ปั ญ หา 3)ท าให้ ม องเห็ น ชั ด เจนถึ ง บทบาทของพระมหากษัต ริ ย์ ไ ทยในการท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนา ซึ่ งจะเป็ นแบบอย่างให้พุทธศาสนิ กชนได้ศึกษาและปฏิ บตั ิตาม ในขณะเดี ยวกัน
พุ ท ธศาสนิ ก ชนก็ จะได้แ นวทางในการทิ ด พระเกี ย รติ พ ระมหากษัตริ ย ์ไ ทยในอดี ตที่ ท านุ บ ารุ ง
พระพุ ทธศาสนาอย่างถู กต้องเหมาะสมและ4) เพื่อเป็ นการจุดประกายให้มี การวิจยั ในทิศทาง
เดียวกันนี้ต่อไปๆอีก
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อุดม จุมพลหล้ ำ และคณะ (2549)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถี
ชี วิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ าโขงในประเทศไทย”โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึ กษาวัฒนธรรมทาง
พระพุ ทธศาสนาในวิถีชี วิตของคนไทยแถบลุ่ มแท่น้ าโขง ในประเทศไทยและเปรี ยบเที ยบการ
ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ าโขงในประเทศไทย
5 ด้าน คือ ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านความเชื่อ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านพิธีกรรมและ
ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและศีลธรรมระหว่างพระภิ กษุสามเณร ครู นักเรี ยน และพุทธศาสนิ กชน
ทัว่ ไป โดยศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย เป็ นพระภิ ก ษุ สามเณร ครู นัก เรี ย น และ
พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไปจานวน700 รู ป/คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า จานวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า F-test ผลจากการ
ศึกษาวิจยั พบว่า1) ผลการปฏิบตั ิตมวัฒนธรรมทางพระพุท ธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่ม
แม่ นาโขงในประเทศไทย โดยรวมพบว่า กลุ่ มพระภิ ก ษุ สามเณรกับ ครู พระภิ ก ษุ สามเณรกับ
พุทธศาสนิ กชนมีค่าเฉลี่ยในการปฏิ บตั ิตามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทย
แถบลุ่ ม แม่ น้ าโขงในประเทศไทยมากกว่ า กลุ่ ม พระภิ ก ษุ สามเณรกั บ นั ก เรี ยนและครู กั บ
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป อย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ.01 ส่ วนกลุ่มครู กบั พุทธศาสนิกชนทัว่ ไปมีค่าเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกัน
วรำภรณ์ เดชะสุ วรรณ (2555)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม
สาหรับนักเรี ยนนายร้อยตารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)ศึกษาคุณธรรมที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนนาย
ร้อยตารวจ2)ศึกษาระดับคุ ณธรรมของนักเรี ยนนายร้ อยตารวจและพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนา
คุ ณ ธรรมส าหรั บ นัก เรี ย นนายร้ อ ยโดย โดยการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห ารและการสนทนากลุ่ ม โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีวิเคราะห์
เชิ งเนื้ อหา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสารวจความคิดเห็ นของประชาชนที่ เข้ารั บ
บริ การในสถานตารวจ จานวน 405 คน แบบสอบถามบุคลากรของโรงเรี ยนนายร้อยตารวจ จานวน
227 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
งานวิ จยั นี้ ใ ช้วิธี ก าหนดยุท ธศาสตร์ จากตาราง SWOT Matrix โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านกางวาง
ยุท ธศาสตร์ ด้านบริ หารการศึ ก ษา ด้านการพัฒนาคุ ณธรรมและผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องโดยตรงในการนา
ยุท ธศาสตร์ ไ ปปฏิ บตั ิ จานวน 6 คน ยุท ธศาสตร์ ที่ไ ด้จากการศึ กษาครั้ งนี้ มี ก ารประเมิ นความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูน้ ายุทธศาสตร์ จานวน 15 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1) คุณธรรมที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนนายร้อยตารวจมี 5 ประเด็น ได้แก่ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้น ความมีระเบียบ2)ระดับคุณธรรมของนักเรี ยน
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ตารวจ พบว่า นัก เรี ย นนายร้ อ ยตารวจประเมิ นคนเองว่า มี คุ ณ ธรรมทุ ก ประเด็ น อยู่ใ นระดับ สู ง
ในขณะที่บุคลากรประเมินว่า นักเรี ยนนายร้ อยตารวจมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบความ
ยุติธรรมและความเป็ นระเบียบวินยั อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนความอดทนอดกลั้น อยูใ่ นระดับสู ง
3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณธรรมสาหรับนักเรี ยนนายร้ อยตารวจมี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)
ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งตารวจต้นแบบตามความคาดหวังของสั งคม (2) ยุท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กิ จ กรรมประจ าวัน ของนัก เรี ย นนายร้ อ ยต ารวจให้ ส อดคล้อ งตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 3)
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มผลักดันองค์ความรู ้ใหม่สู่การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประชาชน 4)ยุทธศาสตร์ การ
ระดมสรรพกาลังเพื่อเสริ มสร้างหลักธรรมมาภิบาลในการจัดการบริ หารโรงเรี ยนนายร้อยตารวจ 5)
ยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรของโรงเรี ยนนายร้อยตารวจให้เกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลและ
6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างนักเรี ยนกับชุมชนสังคมอย่างเหมาะสม
ดัง นั้น ผูว้ ิ จยั เห็ นว่า การน าหลัก พุ ท ธธรรมมาใช้เพื่ อ การอยู่ร่ว มกันของประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ นั้น ไม่วา่ จะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ผลที่ได้รับคือความสุ ขส่ วนบุคคล ความสงบสุ ข
ของสั ง คม หลัก พุ ท ธธรรมจะเป็ นหมวดใดก็ ตาม เมื่ อผูป้ ฏิ บ ตั ิ มี ปั ญ ญาก็ ส ามารถพิ นิจพิ จารณา
นามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้ท้ งั ในวิชาชี พที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ต้ งั ตนอยูค่ วามพอเพียงส่ วนผู ้
ต้องการสละความสุ ขแบบฆราวาสก็ตอ้ งมุ่งกาจัดกิ เลสให้หมดไป ก็จะพบกับสันติสุขอย่างแท้จริ ง
ผูว้ ิจยั จึ งมี ค วามสนใจในการศึ ก ษาวิจยั เรื่ องการประยุกต์หลัก พุ ทธธรรมและแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น ของประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ผลที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปใช้พฒั นาชุ มชนตาบลสามบัณฑิต และเป็ น
แบบอย่างในการพัฒนาชุมชนอื่นและเป็ นประโยชน์ในการบริ หารของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษา เรื่ อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
ตามลาดับ ดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากไม่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับจานวน ประชาชนในท้องถิ่ นเดิ ม
และประชาชนต่ างถิ่ นที่ อาศัยและประกอบอาชี พในโรงงานอุ ตสาหกรรม ในตาบลสามบัณฑิ ต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรแฝงที่แน่ นอน (ประชาชนต่าง
ถิ่ นที่ เข้า มาอาศัย ในตาบลสามบัณฑิ ต) ดัง นั้น ผูว้ ิ จยั จึ ง ใช้วิ ธี ก ารค านวณเพื่ อหาขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง กรณี ไม่ทราบจานวนประชากร ดังสู ตรของ ดับเบิลยู.จี.คอชแรน (W.G.Cochran.1953)
สู ตร
n = P(1-P)Z2
e2
n แทน จานวนหรื อขนาดตัวอย่างที่ได้จากการคานวณ
P แทน สัดส่ วนของประชากรและโอกาสที่ได้จากประชากร (0.50)
E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (e = 0.05)
Z แทน ค่าที่ได้จากการเปิ ดตารางสถิติ Z โดยอาศัยค่าพื้นที่

a
2

ได้จากค่าระดับความเชื่อมัน่ ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1.96
แทนค่าในสู ตร
n =
=
=

0.50(1  0.50)1.96 2
0.052

0.50  0.50  3.8416
0.0025
384.16
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3. การสุ่ มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญจากประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 385 คน ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่า ง เพื่ อ ใช้ใ นการสั ม ภาษณ์ ไ ด้ม าจากการเลื อกแบบเจาะจง จากผูน้ าชุ ม ชน ประกอบด้ว ย
พระสงฆ์ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต. ที่ยนิ ดีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ จานวน 20 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ
1. แบบสอบถำม สาหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยในพื้นที่ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะความเชื่อและการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิน
ชี วิ ต เพื่ อ การอยู่ ร่ วมกั น ของประชาชน ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า แบ่งเป็ น 5 ระดับ จานวน 22 ข้อ
โดย
5 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิใช้ในการดาเนิ นชี วิต
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า แบ่งเป็ น 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดย
5 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 การแสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ อการประยุก ต์หลัก พุ ทธธรรมและ
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่ นในพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมีขอ้ คาถาม จานวน 2 ข้อ ลักษณะของข้อคาถาม เป็ น
แบบปลายเปิ ด
2. แบบสั มภำษณ์ สาหรับเก็บข้อมูลจากผูน้ าชุมชน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย อาชี พ ตาแหน่ง ชื่ อ ที่อยู่ วันที่
สัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อ
การอยูร่ ่ วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสัมภาษณ์ มีโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ
(Check list) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ
3. นาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ ถ้ามีขอ้ เสนอแนะ ผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ ง
4. นาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
ถ้ามีขอ้ เสนอแนะ ผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ ง
4.1 แบบสอบถามส าหรั บประชาชนในพื้ นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุ ท ยั จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามภายใต้กรอบ
แนวความคิด (Conceptual Framework) โดยแบ่งออกได้เป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับลักษณะคติ ความเชื่ อและการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ดาเนิ น ชี วิต เพื่ อ การอยู่ร่ วมกันของประชาชน ในพื้ นที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิใช้ในการดาเนินชีวิต
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า
การตรวจให้คะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เป็ นรายข้อตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง
การปฎิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณา
ระดับการปฏิบตั ิของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ ง
มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . 2555: 75)
ระดับ =
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
ซึ่ งทาให้ได้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็ นส่ วนที่เกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
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4.2 แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ ผูน้ าท้อ งถิ่ น ประกอบด้ว ย พระสงฆ์ ก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น
สมาชิก อบต. ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องวัด เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างภายใต้กรอบแนวความคิด(Conceptual
Framework) ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย อาชี พ ตาแหน่ง ชื่ อ ที่อยู่ วันที่
สัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อ
การอยูร่ ่ วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้และปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม
5. นาแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ ดร.กิ ติมา
ทามาลี รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ว ัฒ น์ หามนตรี รองศาสตราจารย์ว นิ ช สุ ธ ารั ต น์ และผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วงษ์ทน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาพร้ อมทั้งพิจารณาความ
ถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้ และนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่า IOC (Index of item-objective concurrence)
โดยวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนจะลงความเห็น จากนั้นนา
ผลการพิ จารณามาบัน ทึ ก หาค่ า คะแนนเฉลี่ ย เป็ นรายข้อ ค่ า เฉลี่ ย จากคะแนนความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้ เรี ยกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและจุดประสงค์ซ่ ึ งมีค่าเท่ากับ 1
7. การทดสอบเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ผ่านความเห็ นชอบแล้วไปทดสอบ
ความเชื่ อถือได้ (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนในท้องถิ่นเดิ มและประชาชน
ต่า งถิ่ นที่ อาศัย และประกอบอาชี พ ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ในตาบลโพธิ์ สาวหาญ อาเภออุ ท ยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 30 คน เพื่อนามาหาค่าความเชื่ อถือได้ โดยนาส่ วนของคาถามที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับคติความเชื่ อ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรมทาง
พระพุ ทธศาสนา ของประชาชน ซึ่ งเป็ นคาถามปลายปิ ด และเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตรส่ วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มาหาค่าความเชื่ อถื อได้ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ตามแบบ
ของครอนบาช (Cronbach อ้า งใน กรชวัล หอมไกรลาศ. 2540: 68) ในการทดสอบได้ค่ า
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สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า เท่ากับ 0.94 ซึ่ งเป็ นค่าความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ จึงถือว่าแบบสอบถาม
นี้สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้ได้
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อมู ลในการวิ จ ัยครั้ งนี้ มุ่ งเน้นการประยุกต์หลักพุ ทธธรรมและแนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่ อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้ นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้มาจาก 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ได้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามจานวน 385 ชุดให้ประชาชนผู้
ที่อาศัยในอยู่ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และสัมภาษณ์ ผนู ้ า
ท้องถิ่น จานวน 20 คน ประกอบด้วย พระสงฆ์ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิ กอบต. ในตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ได้จากการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานวิจยั ที่มีผู ้
ศึกษาไว้ก่อนแล้ว รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากตาราทางวิชาการ สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และแปลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2549: 40 - 49) มีดงั นี้
1. ในแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยการใช้สถิ ติ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ในแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content Analysis )
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั ศึกษา เรื่ อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ อาศัยในเขตพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุ ท ยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จานวน 385 คน และผูน้ าท้องถิ่ น ประกอบด้วย พระสงฆ์ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิกอบต. จานวน 20 คน ผูว้ ิจยั จึงได้ทาวิจยั เรื่ องนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ1) เพื่อศึกษา
ลักษณะความเชื่ อและประเพณี ปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร 2) เพื่อศึกษาระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้
เป็ นอย่างไร 3) เพื่อศึกษาระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็ นอย่างไรการวิจยั ครั้งนี้ ป็น
การวิจยั เชิงปริ มาณ(Qualitative Research) ประชากรของการวิจยั คือ ประชาชนในพื้นที่ตาบลสาม
บัณ ฑิ ต จ านวน 385
คนและ ผู ้น าท้ อ งถิ่ น ในต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาจานวน จานวน 20 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์ แกน(Krejcie& Morgan)ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจาการการแจก
แบบสอบถาม385 คนและการสัมภาษณ์ 20 คนโดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multistage
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอ ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ล ัก ษณะความเชื่ อ และระดับ การน าหลัก พุ ท ธธรรมไปใช้ใ นการ
ดาเนิ น ชี วิต เพื่ อ การอยู่ร่ วมกันของประชาชน ในพื้ นที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิใช้ในการดาเนิ นชี วิต
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน เกี่ยวกับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์ จากผูน้ าชุ มชน เกี่ ยวกับการนาแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปปฏิบตั ิของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่ วม
X
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S .D. แทน
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
n
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ของประชำชนในตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ แสดงผลในตาราง 1
ดังนี้
ตำรำง 1 จานวน และร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป ของประชาชนในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ข้อมูลทัว่ ไป
385
100.0
1. เพศ
ชาย
186
48.3
หญิง
199
51.7
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
69
17.9
25 – 35 ปี
120
31.2
36 – 45 ปี
114
29.6
46 ปี ขึ้นไป
70
18.2
3. อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
58
15.1
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั
164
42.6
ค้าขาย/เจ้าของกิจการ
91
23.6
เกษตรกร
64
16.6
อื่นๆ
8
2.1
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
แยกกันอยู่
5. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
6. รายได้ต่อเดือน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

จานวน (ราย)
385

ร้อยละ
100.0

110
207
50
18

28.6
53.8
13.0
4.7

62
217
24
82

16.1
56.4
6.2
21.3

24
113
142
106

6.2
29.4
36.9
27.5

จากตาราง 1 ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.69 มีอายุ 25-35 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 รองลงมา
อายุ 36-45 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 มีสถานภาพสมรส จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.8 รองลงมาสถานภาพโสด จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.6 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.4 รองลงมาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป จานวน 82 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.3 มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6 รองลงมาอาชีพเกษตรกร
จานวน 64 คน คิดเป็ น ร้อยละ 16.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จานวน 142 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.9 รองลงมา รายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.4
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ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ ลักษณะควำมเชื่ อและระดับกำรนำหลักพุทธธรรมไปใช้ ในกำรดำเนิน
ชี วิต เพื่อกำรอยู่ร่วมกันของประชำชน ในพืน้ ที่ตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
ผลการวิเคราะห์ ระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาด้านคติความเชื่ อ
ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิ ม ด้านประเพณี และพิธีกรรมเกี่ ยวกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
และด้านการปฏิ บตั ิ ตามหลักพุทธธรรม โดยหาค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลใน
ตาราง 2 – 5 ดังนี้
ตำรำง 2 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับารนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต
เพื่ อ การอยู่ ร่ วมกั น ของประชาชน ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ด้านคติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิม
ระดับ
ด้านคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิม
S
.D
.
X
การปฏิบตั ิ
1. การเซ่นไหว้พระภูมิ เจ้าที่ วิญญาณบรรพบุรุษ
3.84
.712
มาก
2. การจัดกิจกรรมร่ วมกันเกี่ยวกับสิ่ งที่เคารพบูชา
3.79
.676
มาก
ประจาหมู่บา้ น หรื อวันสาคัญทางศาสนา
3. การทาบุญประจาปี ของหมู่บา้ นเช่นวันสงกรานต์
3.58
.746
มาก
4. การแสดงออกของความเชื่ อเรื่ องบุญ บาป การเกิด
3.73
.757
มาก
ในภพภูมิต่างๆ ด้วยการทาดีและการพูดดี
5. การกรวดน้ าอุทิศส่ วนกุศล
3.62
.713
มาก
3.71
.628
มาก
โดยรวม
จากตาราง 2 พบว่า ประชาชนมีการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยู่
ร่ วมกัน ด้านคติความเชื่ อ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิ ม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71, S.D. =
0.628) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ การเซ่ นไหว้พระภูมิ เจ้าหน้าที่ วิญญาณบรรพบุรุษ ( X =3.84) รองลงมา เป็ นข้อ การจัดกิจกรรมร่ วมกัน
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เกี่ยวกับสิ่ งที่เคารพบูชาประจาหมู่บา้ น หรื อวันสาคัญทางศาสนา ( X =3.79) และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเป็ นข้อ การ
ทาบุญประจาปี ของหมู่บา้ นเช่นวันสงกรานต์ ( X =3.58)
ตำรำง 3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต
เพื่ อ การอยู่ ร่ วมกั น ของประชาชน ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ด้านประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้านประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
ระดับ
S .D.
X
พระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ิ
1. การใส่ บาตรทุกวัน
3.63
.644
มาก
2. การถวายทาน รักษาศีล สวดมนต์ในวันสาคัญทาง
ศาสนาหรื อวันพระ
3. การมีบุตรหลานบรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรี ยน
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
4. การแต่งงานหรื อขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระสงฆ์มา
เจริ ญพระพุทธมนต์
5. การจัดงานศพนิยมจัดที่วดั
6. การทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้ญาติที่เสี ยชีวติ
7. การจัดพิธีทางศาสนาหรื อบุญประเพณี ทุกครั้งและ
ทุกคนในชุมชนเข้ามีส่วนร่ วม
8. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาหรื อบุญประเพณี ทุก
ครั้งมีการร่ วมบริ จาคทาบุญ
โดยรวม

3.52

.689

มาก

3.65

.732

มาก

3.72

.783

มาก

3.26
3.40
3.32

.669
.666
.648

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.42

.684

มาก

3.49

.509

มาก

จากตาราง 3 พบว่า ประชาชนมีการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยู่
ร่ วมกัน ด้านประเพณี และพิธีกรรมเกี่ ยวกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.49, S.D. = 0.509) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก 5
ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ การแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์
( X =3.72) รองลงมา เป็ นข้อ การมีบุตรหลานบรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรี ยนหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนา( X =3.65) และมีระดับการมีส่วนร่ วม อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ คือ การทาบุญ
อุทิศส่ วนกุศลให้ญาติที่เสี ยชี วิต( X = 3.40) การจัดพิธีทางศาสนาหรื อบุญประเพณี ทุกครั้งและทุก
คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่ วม ( X = 3.32) และการจัดงานศพนิยมจัดที่วดั ( X = 3.26)
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ตำรำง 4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต
เพื่ อ การอยู่ ร่ วมกั น ของประชาชน ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ด้านการปฏิบตั ิตามหลักพุทธธรรม
ระดับ
ด้านการปฏิบตั ิตามหลักพุทธธรรม
S
.D
.
X
การปฏิบตั ิ
3.19
.704
1. การมีความรู้ดา้ นศีล สมาธิและปัญญาตามไตรสิ กขา
ปานกลาง
2. การสวดมนต์ภาวนา การเจริ ญสมาธิและปัญญาตาม
3.25
.729
ปานกลาง
ไตรสิ กขา
3. การรักษาศีล 5 เป็ นนิตย์สม่าเสมอ
3.17
.766
ปานกลาง
4. การปฏิบตั ิตามหลักฆราวาสธรรม (มีสัจจะ อดกลั้น
3.28
.599
อดทน และเสี ยสละ)
4. การปฏิบตั ิตามหลักอิทธิบาท (ความรัก ความเพียร
3.19
.689
ปานกลาง
ความเอาใจใส่ และการใช้ปัญญาไตร่ ตรอง
5. การปฏิบตั ิตามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ(ความขยัน การ
3.27
.750
ปานกลาง
เก็บออม คบคนดีและเลี้ยงชี พตามสมควรแก่ฐานะ)
6. การปฏิบตั ิตามหลักสังคหวัตถุ (การให้ วาจาไพเราะ
3.25
.604
ปานกลาง
จิตอาสา และวางตนเสมอต้นเสมอปลาย)
7.การดารงตนอยูใ่ นหลักพรหมวิหาร ความรัก(เมตตา)
3.14
.765
ปานกลาง
ความสงสาร (กรุ ณา) การแสดงความยินดี (มุทิตา) และ
วางตนเป็ นกลาง (อุเบกขา)
8. การเกี่ยวข้องกับอบายมุข (หนทาแห่งความเสื่ อม)
1.60
.860
น้อยที่สุด
หรื อสิ่ งเสพติดต่างๆ
โดยรวม
3.04
.481
ปานกลาง
จากตาราง 4 พบว่า ประชาชนมีการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยู่
ร่ วมกัน ด้านการปฏิบตั ิตามหลักพุทธธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.04, S.D. = .481)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับการการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 7 ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด คือ การปฏิบตั ิตามหลักฆราวาสธรรม (มีสัจจะ อดกลั้น อดทน และเสี ยสละ) ( X = 3.28) รองลงมา เป็ น
ข้อ การปฏิบตั ิตามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ (ความขยัน การเก็บออม คบคนดีและเลี้ยงชี พตามสมควรแก่
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ฐานะ) ( X = 3.27) ยกเว้น การเกี่ยวข้องกับอบายมุข (หนทางแห่ งความเสื่ อม) หรื อสิ่ งเสพติดต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 1.60)
ตำรำง 5 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ น
ชี วิต เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน ในพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุ ทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ในภาพรวม
คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม
ระดับ
S .D.
X
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ิ
ด้านคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิม
3.71
.628
มาก
ด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง พระพุทธศาสนา
ด้านการปฏิบตั ิตามหลักพุทธธรรม
โดยรวม

3.49
3.04
3.36

.509
.481
.409

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 พบว่า ประชาชนมีการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยู่
ร่ วมกัน ในภาพรวม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D. = 0.409) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า มีระดับการการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านคติความเชื่อ ประเพณี แ ละพิธีกรรม
ดั้งเดิม( X = 3.71) มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมา เป็ นด้านประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ( X = 3.49) และมีระดับการปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการ
ปฏิบตั ิตามหลักพุทธธรรม ( X = 3.04)
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ ระดับกำรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ ในกำรดำเนินชี วิต เพื่อ
กำรอยู่ ร่ วมกั น ของประชำชน ในพื้ น ที่ ต ำบลสำมบั ณ ฑิ ต อ ำเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยำ
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารน าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชน โดยหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลในตาราง 6 ดังนี้
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ตำรำง 6 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิบตั ิใช้ใน
การดาเนิ นชี วิต เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน ในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ระดับ
S .D.
X
ชีวติ ของประชาชน
การปฏิบตั ิ
1. การติดตามรับฟังและร่ วมแสดงความคิดเห็น
3.06
.494
ปานกลาง
2. การเข้าร่ วมเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
3.03
.697
ปานกลาง
ประชุมประชาคมหมู่บา้ น
3.การเข้าร่ วมในการเสนอแนวทางและแก้ไขปั ญหาของ
3.28
.702
ปานกลาง
หมู่บา้ น/ตาบลตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
4. การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
3.34
.733
ปานกลาง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. การเข้าร่ วมให้ประชุมให้ความเห็นชอบในโครงการ
3.07
.630
ปานกลาง
เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆ ของแผนพัฒนาตาบล
ของอบต.
6. การนาแนวคิดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ 3.22
.651
ปานกลาง
7.การเข้าร่ วมในการบริ จาคเงินและอุปกรณ์สนับสนุน
3.23
.639
ปานกลาง
ช่วยเหลือโครงการต่างๆร่ วมกับ อบต.หน่วยงานภาครัฐ
8. การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่จดั ขึ้น 3.13
.585
ปานกลาง
โดยวัด อบต. และหน่วยงานรัฐ
9. การมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อเข้าเป็ นกรรมการฝ่ าย
3.22
.616
ปานกลาง
ต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
อบต.
10. มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้
3.05
.667
ปานกลาง
งบประมาณตามโครงการของ อบต.และหน่วยงานภาครัฐ
เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวม
3.20 .521
ปานกลาง
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จากตาราง 6 พบว่า ประชาชนมีการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิใช้ในการดาเนิ น
ชี วิต เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.20, S.D. = 0.521) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ การมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.34) รองลงมา เป็ นข้อ
การเข้าร่ วมในการเสนอแนวทางและแก้ไขปั ญหาของหมู่บา้ น/ตาบลตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจ
พอเพียง ( X = 3.28) และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเป็ นข้อ การเข้าร่ วมเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ( X = 3.03)
ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ ผลกำรสั มภำษณ์ จำกผู้นำชุ มชน เกี่ยวกับลักษณะควำมเชื่ อและกำรนำหลักพุทธ
ธรรมไปใช้ เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน ของประชำชน ในพืน้ ที่ตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
1. ด้ ำนควำมเชื่อทัว่ ไป และควำมเชื่อเรื่องกรรม
ประเด็นที่ 1 เรื่ องคติความเชื่อทัว่ ไปเกี่ยวกับอิทธิ ปาฏิหาริ ย ์ เครื่ องราง ของขลัง การสะเดาะ
เคราะห์ ฤกษ์ยาม ท านาย โชคชะตา ข้อมูล ที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ กลุ่ มโดยวิธีการสนทนา คื อ
โดยทัว่ ไปจะมีความเห็ นร่ วมกันว่า ชาวจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจะเกี่ ยวข้องกับความเชื่ อเรื่ องนี้
มากพอสมควร เพราะได้รับอิทธิ พลจากบรรพบุรุษที่ปลูกฝังกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นราชธานี จนถึง
ปั จจุบนั จึงทาให้คนอยุธยาสมัยปั จจุบนั นี้ ยังมีคติความเชื่ อเรื่ องดังกล่าวอยู่ โดยเน้นความเชื่ อที่ไม่
หลงงมงาย ให้มีความเชื่ อ(ศรัทธา)ที่ประกอบด้วยปั ญญา บางท่านได้กล่าวว่า ความเชื่ อเป็ นเรื่ อง
ของแต่ละบุคคล เมื่อเชื่อแล้วทาให้เป็ นคนดีและประกอบกรรมดี เว้นความชัว่ จะทาให้เกิดความสุ ข
ความสบายใจและมี ค วามก้า วหน้า ในชี วิต ก็ ค วรประกอบกิ จกรรมต่ า งๆได้ โดยความเชื่ อและ
กิจกรรมที่ทานั้นไม่ทาให้คนอื่นได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน
ข้อสรุ ปในเรื่ องนี้ คือประชาชนในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มีความเชื่อเรื่ องเครื่ องรางของขลัง ฤกษ์ยาม การทายโชคชะตา แต่ไม่เน้นความเชื่ อแบบงมงาย โดย
เน้นความเชื่ อทางปั ญญาประกอบการมีเหตุผล และกล่าวว่าหากความเชื่ อนั้นให้เกิดความสุ ข ความ
สบายใจ โดยไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้คนอื่น ก็สามารถทาได้
ประเด็นที่ 2 ความเชื่อเรื่ องกรรมโดยทัว่ ไปจะมีความเห็นร่ วมกันกันว่า การทาดี ได้ผลดี ทา
กรรมชัว่ ได้ผลชัว่ ตามคติความเชื่ อในพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ชาวพุทธเชื่ อหลักกรรม ผลของ
กรรมหรื อการกระทาอยู่แล้ว กฎแห่ ง กรรมเป็ นกฎธรรมชาติ ท าอย่า งไร ได้ผ ลเช่ นนั้น กรรม
บางอย่างให้ผลในปั จจุบนั เช่ นการทาความดี ผูค้ นสรรเสริ ญยกย่องเชิ ดชู หากทาความชัว่ คนจะ
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ตาหนิ ติเตียนนิ นทาว่าร้ าย คนรังเกี ยจเดี ยดฉันท์ บางท่านกล่าวว่า หากมีการสังเกตให้ดี พิจารณา
ไตร่ ตรองจะเห็นว่า กรรมบางอย่างให้ผลเร็ วมาก ให้ผลในปั จจุบนั ให้ผลเห็นทันตา ไม่ตอ้ งรอผลใน
ชาติหน้าหรื อชาติต่อไป ยิง่ ไปกว่านั้น กรรมดีหรื อผูท้ ี่ทากรรมดี ผูค้ นยกย่องเชิ ดชู ให้ความเคารพยา
เกรง เป็ นกรรมที่มองเห็ นได้ในปั จจุบนั ส่ วนด้านจิตใจ ผูท้ ี่ทากรรมดี ย่อมมีความสุ ขใจ ไม่ทุกข์ไม่
เดื อดร้ อน ส่ วนผูท้ ากรรมชัว่ จะให้ผลตรงกันข้ามกัน มีคนตาหนิ ติเตียนนิ นทาว่าร้ าย ติดคุ กตาราง
ต้องได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน ด้านจิตใจ ผูท้ ากรรมชัว่ ถูกนิ นทาว่าร้ายย่อมได้รับความทุกข์
เดือดร้อนใจในชาติปัจจุบนั
ข้อสรุ ปในเรื่ องนี้ หลักความเชื่อเรื่ องกรรม เป็ นหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนา โดยวิถี
ชี วิตของชาวพุทธจะเชื่ อเรื่ องการทาดี ได้ผลดี การทาความชัว่ ได้ผลชัว่ ประชาชนในตาบลสาม
บัณฑิ ตจึงมีเชื่ อเรื่ องกฎแห่ งกรรม และเน้นว่า กรรมบางอย่างให้ผลรวดเร็ วในปั จจุบนั บางอย่างก็
ตามไปให้ผลในชาติต่อไป
2. ด้ ำนขนบธรรมเนียมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำและวันสำคัญของชำติ
จากข้อมูลวิจยั ที่ ได้จากการสั มภาษณ์ กลุ่ ม คื อ ประชาชนในท้องถิ่ นเดิ ม ซึ่ งมี อาชี พด้า น
เกษตรกรรมซึ่ งเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ราบลุ่มของภาคกลาง เมื่อมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง
โรงงานในเขตอาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาซึ่ งมีโรงงานเป็ นจานวนมากตั้งอยูใ่ กล้กบั ตาบล
สามบัณฑิ ต ทาให้ประชาชนในท้องถิ่ นซึ่ งประกอบอาชี พเกษตรกรรมดั้งเดิมนั้น เข้าไปทางานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมากและประชาชนต่างพื้นที่จากจังหวัดต่างๆรวมทั้งคนต่างชาติซ่ ึ งเป็ น
ทั้ง ผู ้ป ระกอบการและเจ้า หน้ า ที่ ใ นระดับ ต่ า งๆก็ เ ข้า มาอาศัย และประกอบอาชี พ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูด่ ว้ ยกัน ทาให้วถิ ีชีวติ ของคนในพื้นที่เดิมเปลี่ยนแปลงไปทั้งการประกอบอาชี พและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากประชาชนในพื้นที่เดิมและต่างพื้นที่ส่วนใหญ่นบั
ถื อ พระพุ ท ธศาสนา มี พ้ื น ฐานความเชื่ อ และการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ แ ละการประกอบพิ ธี ก รรมที่
ใกล้เคียงกัน เมื่อมีกิจกรรมทางศาสนา ประชาชนดังกล่าวจึงประกอบพิธีกรรมร่ วมกันในวันสาคัญ
ทางศาสนา เช่ น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันสารท วันสงกรานต์ วันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ และวัน
สาคัญอื่นๆ โดยมีกิจกรรมทางศาสนา คือการถวายอาหารบิณฑบาต รักษาศีล สวดมนต์ร่วมกัน ตาม
ศรัทธาและเวลาของแต่ละคน ซึ่ งเป็ นการประกอบพิธีกรรมขึ้นในวัดสามบัณฑิต วัดกุ่มแต้ วัดดอน
พุ ท ราและวัด อื่ น ๆที่ ต้ ั ง อยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมและที่ พ ั ก ของผู้ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม ส่ วนวันสาคัญของชาติ จะมีกิจกรรมตามที่ทางราชการกาหนดตามประเพณี ที่ทา
กันมา เมื่ อประชาชนทากิ จกรรมร่ วมกันทาให้เกิ ดมิ ตรภาพระหว่างคนเหล่านั้น สร้ างความรัก มี
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ความเข้าใจ เกิดขึ้น ความสามัคคีให้เกิดขึ้น โดยอาศัยขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา
การทากิจกรรมดังกล่าวทาให้อาชญากรรมต่างๆที่เกิดจากประชาชนมีนอ้ ยมาก
นอกจากพิธีกรรมในวันสาคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธทัว่ ไปจัดขึ้นแล้ว สาหรับประชาชนใน
ตาบลสามบัณฑิตได้มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันยาวนาน เรี ยกว่า ทาบุญหลังบ้าน
หน้าบ้าน โดยรู ปแบบการจัดนั้น จะเป็ นการจัดพิธีกรรมทางศาสนาของหมู่บา้ นโดยทาบุญร่ วมกัน
ของประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ต โดยก าหนดวัน เวลาที่ ห มดสิ้ น ภารกิ จจากการท านา ด้า น
พิธีกรรมนั้นโดยช่วงเวลาเย็นจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์หลังบ้าน (หลังหมู่บา้ น
ตามที่จะกาหนดกันควรจะเป็ นที่ใด) ในวันรุ่ งขึ้นอีกวันจะย้ายไปทาบุญหน้าหมู่บา้ นเรี ยกว่า ทาบุญ
หน้าบ้าน โดยทุกคนจะนาอาหารคาวหวานมาถวายพระสงฆ์และร่ วมรับประทานอาหารด้วยกัน
นอกจากพิธีกรรมดังกล่าวมีพิธีทาขวัญข้าว เป็ นการบูชาพระแม่โพสพในช่วงที่ขา้ วกาลังตั้งท้อง ซึ่ ง
แต่ละครอบครัวประกอบพิธีในพื้นที่นาของตนเอง โดยมีขา้ วของ ผลไม้ เป็ นต้น นาไปเซ่ นไหว้ที่นา
นอกจากพิธีกรรมในที่ประกอบกันในตาบลสามบัณฑิ ตแล้ว ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ตจะไป
ประกอบพิธีถวายราชสักการะแด่พระเจ้าตากสิ นมหาราชในวันที่ 4 มกราคมทุกปี ที่วดั พรานนก
ร่ วมกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกองทัพเรื อเป็ นเจ้าภาพใหญ่เพื่อราลึ กถึงพระเจ้าตากสิ น
มหาราชที่เดินทัพมาพักค้างแรมที่วดั พรานนก ก่อนจะเดินทัพไปจังหวัดจันทบุรีโดยมีคนหนุ่มอาสา
เข้า ร่ วมทัพ ในสมัย นั้น รวมทั้ง พระภิ ก ษุ ส ามรู ป ที่ อุป สมบทที่ วดั สามบัณฑิ ต เห็ น ว่า ทหารของ
กองทัพพระเจ้าตากสิ นมหาราชนั้นมี จานวนน้อย โอกาสที่ จะกอบกู้เอกราชคงยากลาบาก จึ งลา
สิ ก ขาเข้า ร่ วมกองทัพ ด้วย ซึ่ ง แต่ ก่ อนนั้นวัดสามบัณฑิ ต ยัง ไม่ ไ ด้เป็ นวัดอย่า งเป็ นทางการ เมื่ อ
พระภิกษุท้ งั สามรู ป ลาสิ กขาเข้าร่ วมทัพแล้ว วัดที่พระภิกษุท้ งั สามรู ปจาพรรษาอยูน่ ้ นั จึงเรี ยกว่า วัด
สามบัณฑิ ต ซึ่ งหมายถึ งบัณฑิตสามคนที่ลาสิ กขาเข้าร่ วมกับกองทัพของพระเจ้าตากสิ นมหาราช
นัน่ เอง (ค าว่า “บัณฑิ ต ” เป็ นที่ ม าของค าว่า “ฑิ ต ” ซึ่ งใช้เรี ย กผูท้ ี่ บวชเรี ย นมาแล้วลาสิ ก ขาเป็ น
ฆราวาส)
ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ส รุ ปได้ ว่ า ประชาชนในต าบลสามบัณ ฑิ ต มี ค ติ ค วามเชื่ อ
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และพิ ธีกรรมทางพระพุท ธศาสนา เป็ นพิธี กรรมที่ ชาวพุท ธทัว่ ไปจัด
ขึ้ น อยู่ แ ล้ ว พิ ธี ก รรมที่ จ ัด ขึ้ น จะประกอบด้ ว ย 2 ระดับ คื อ ระดับ ชาติ ที่ เ กี่ ย วกับ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ หรื อวันสาคัญของชาติ และพิธีก รรมของหมู่ บา้ นซึ่ ง เป็ นขนบธรรมเนี ยมของ
ประชาชนในตาบลที่ทาร่ วมกันในประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น พิธีทาบุญหน้าบ้าน หลังบ้าน และพิธีกรรม
ส่ วนบุคคลที่ทาขึ้นในแต่ละครอบครัวตามประเพณี นิยม เช่น งานบวช งานแต่งงาน หรื องานศพ ซึ่ ง
แต่ละประเภทจะมีคนในท้องถิ่นและญาติมิตรเพื่อนจากต่างถิ่นมาร่ วมพิธีกรรมด้วย พิธีทางศาสนา
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มีการทาบุญตักบาตร ถวายไทยธรรมในงานวันสาคัญของชาติ ศาสนา มีการแสดงต่างๆ เพื่อเป็ นการ
เทิดพระเกียรติ การถวายสดุดี และการประกาศเกียรติคุณผูท้ ี่ควรยกย่อง
3. ด้ ำนพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
ข้อมูลด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ผใู ้ ห้การสัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพิธีกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ของผู ้นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาในต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เกี่ ยวกับ การบวช การแต่งงาน และการฌาปนกิ จศพ นั้น สาหรับพิธีการบวช
หรื อที่เรี ยกว่า เป็ นทางการว่า บรรพชาอุปสมบท การบวชของกุลบุตรในตาบลสามบัณฑิ ต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งนิ ยมประกอบพิธีดว้ ยกัน 3 วัด คือวัดกุ่มแต้ วัดดอนพุทราและวัด
สามบัณฑิ ต ซึ่ งยุคก่อนผูเ้ ข้าไปบวชต้องเตรี ยมความพร้ อมก่ อนโดยเข้าไปพบเจ้าอาวาสหรื อพระ
อุปัชฌาย์เพื่อขอปรึ กษาเรื่ องกาหนดการต่างๆในการบวช เช่น การท่องบทสวดมนต์ คาขอบรรพชา
อุปสมบท และเรี ยนรู ้ขอ้ วัตรปฏิบตั ิหรื ออาจาระต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรม
เสี ยก่ อน เพื่อจะได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เมื่ อบวชแล้ว ผูบ้ วชต้องศึ กษาเล่ าเรี ยนและ
ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั และสอบนักธรรมหรื อนวกภูมิตามกาลังศรัทธาและเวลาที่เหมาะสม แต่
ในปั จจุบนั นี้ ผูข้ อบวชนั้นมีเวลาน้อยลงในการเตรี ยมตัวในการบวช เนื่องจากมีภารกิจต้องทางานใน
หน่วยราชการ หรื อในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งหน่วยงานต้นสังกัดอนุ ญาตให้บวชในช่วงเวลาสั้นๆ
การเตรี ยมตัวเพื่อการบวชและการดารงอยูใ่ นสมณเพศน้อยลง การศึกษาเล่าเรี ยนและการปฏิบตั ิใน
สมณเพศจึงน้อยลงไปด้วย เจ้าอาวาสหรื อพระอุปัชฌาย์จึ งลดความเข้มงวดลง การบวชนั้น บาง
เจ้าภาพจะจัดงานที่ใหญ่โตเน้นการเชิ ญญาติมิตรมาร่ วมรับประทานอาหาร ร่ วมอนุ โมทนาบุญด้วย
บางแห่งก็จะจัดพิธีบวชหมู่ เพื่อประหยัด และเรี ยบง่ายตามหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาที่สอน
ให้ใช้ชีวติ อย่างเรี ยบง่าย
การบวชในพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์ที่สาคัญคือทดแทนบุญคุณบิดามารดา ต้องการ
เป็ นญาติกบั พระศาสนาโดยประสงค์ให้ญาติมิตรของผูบ้ วชได้บาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ คือ การให้ทาน
รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา อย่างน้อยในขณะที่พระลูกชายบวชอยู่ จะได้บาเพ็ญกุศลดังกล่าว ซึ่ งเป็ น
คติความเชื่ อที่สืบเนื่ องมาจากพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหากษัตริ ยข์ องอินเดียได้นมัสการถาม
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระว่า โยมได้สร้างสถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุทวั่ ชมพูทวีป 84,000 แห่ ง
ถวายอุปถัมภ์การสังคายนาครั้ งที่ 3 ชื่ อได้ว่าเป็ นญาติกบั พระศาสนาแล้วยัง พระเถระได้กล่ าวว่า
ต้องให้พระโอรสพระธิ ดาบวชจึงได้ชื่อว่าเป็ นญาติกบั พระศาสนา ดังนั้น พระเจ้าอโศกมหาราชจึง
ให้พระโอรส คือ พระมหิ นทเถระและพระธิ ดา คือพระสังฆมิตตาเถรี บวชเป็ นพระภิกษุ และพระ
ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ประเพณี การบวชเป็ นพระภิกษุในสังคมไทยที่เริ่ มมีมาตั้งแต่สมัย
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สุ โขทัย สมัยอยุธยา โดยมีพ ระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุ กพระองค์ได้ทรงผนวชเป็ นพระภิ กษุ จน
เป็ นขัตติยราชประเพณี จนถึงสมัยปั จจุบนั นี้ เพื่อจะได้เป็ นญาติกบั พระพุทธศาสนา การบวชจึงเป็ น
คติความเชื่อ ประเพณี และเป็ นพิธีกรรมที่ปฏิบตั ิกนั ตั้งแต่พระมหากษัตริ ยจ์ นสามัญชนทัว่ ไป
พิธีกรรมอย่างหนึ่ง ของชายไทย คือ การแต่งงานนั้น ซึ่ งก่อนแต่น้ ี เมื่อฝ่ ายชายผ่านการบวช
และลาสิ กขาเรี ยบร้อยแล้ว ถื อว่าได้ผ่านฝึ กฝนอบรมตนให้เพียบพร้ อมด้วยวิชาและจรณะมาแล้ว
ญาติผใู ้ หญ่ฝ่ายชายจะไปสู่ ขอฝ่ ายหญิง มีการเรี ยกสิ นสอดทองหมั้นกัน ตามความเหมาะสม เมื่อถึง
วันแต่งงาน จะมีแขกเหรื่ อมาร่ วมงานเพื่ออวยพรคู่บ่าวสาว และในพิธีน้ นั จะอาราธนาพระสงฆ์มา
ให้ศีล เจริ ญพระพุทธมนต์ คู่บ่าวสาวจะถวายภัตตาหาร และไทยธรรม ซึ่ งเป็ นการบาเพ็ญบุญกิริยา
วัตถุ ครบทั้งสามเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลของคู่บ่าวสาว อันจะทาให้ชีวิตคู่มีความเจริ ญรุ่ งก้าวหน้ามี
หลักฐานมัน่ คง ครองรักครองเรื อนตลอดไป
พิธีกรรมเกี่ ยวกับงานศพหรื อพิธีฌาปนกิ จศพ ถื อว่าเป็ นประเพณี อย่างหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับ
นับถือพระพุทธศาสนาโดยตรง เมื่อมีบุคคลในบ้านเสี ยชีวติ ลง ญาติมิตรของผูเ้ สี ยชีวิต อาจจะนาศพ
ไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่บา้ นหรื อที่วดั ตามความสะดวกและเหมาะสม อาจจะตั้งศพเพื่อทาบุญให้ผวู้ าย
ชนม์ 3 วัน 5 วัน 7 วันหรื อมากกว่านั้นขึ้นอยู่กบั เจ้าภาพจะสะดวกอย่างไร ในกลางคืน จะนิ มนต์
พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม ตอนเช้าอาจจะถวายอาหารเช้าหรื ออาหารเพลตามศรัทธาแลตาม
ความสะดวกของเจ้าภาพ เมื่อวันที่ทาการฌาปนกิจศพจะนิ มนต์พระสงฆ์ฉันเพล สวดมาติกา สวด
บังสุ กุล เชิ ญแขกที่ร่วมงานบางท่านไปทอดผ้าบังสุ กุล และทาการฌาปนกิ จศพ หลังจากนั้นมีการ
เก็บอัฐิ มีการทาบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน หรื อทาบุญ ครบ 1 ปี 2 ปี ตามคตินิยมและประเพณี ของแต่
ละท้องถิ่ น ในตาบลสามบัณฑิ ตจะประกอบพิธีฌาปนกิ จศพ พิธีกรรมอื่นๆ เช่ น การแต่งงาน การ
โกนผมไฟ เป็ นต้น ซึ่ งจัดพิธีกรรมเช่นเดียวกันกับชุมชนอื่นๆ
สาหรับประเพณี อื่นๆ ของประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ตที่มีการปฏิ บตั ิสืบเนื่ องกันมา มี
การแข่งเรื อ การกวนข้าวทิพย์ การเทศน์มหาชาติ การทาบุญหน้าบ้านหลังบ้าน และวันสาคัญของ
ชาติ เป็ นต้น การทาบุญหน้าบ้านหลังบ้าน จากการอธิ บายซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้ การบุญดังกล่าวเป็ นการ
ร่ วมมือร่ วมใจของประชาชนในหมู่บา้ นหรื ออาจจะเรี ยกว่าทาบุญหมู่บา้ นโดยมีกาหนดจัดในเวลา
เย็น โดยนิ ม นต์พ ระสงฆ์เ จริ ญพระพุ ท ธมนต์เย็น โดยก าหนดเอาทิ ศ ตะวันตกของหมู่ บ ้า นเป็ น
สถานที่ จดั งาน วันรุ่ งขึ้ น จะจัดอาหารคาว หวานกันมาเพื่ อถวายภัตตาหารเช้าแก่ พ ระสงฆ์ และ
หลังจากนั้นก็จะเป็ นการรับประทานร่ วมกัน โดยกาหนดจัดพิธีทางทิศตะวันออกของหมู่บา้ น
พิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ของประชาชนตาบลสามบัณฑิต คือ การทาบุญ
รับ ท้องข้า ว เป็ นประเพณี ที่ ค นไทยต้องการบูชาทดแทนพระคุ ณข้า ว ที่ ค นไทยบริ โภคมาอย่า ง
ยาวนาน โดยในพิธีรับท้องข้าว จะมีเครื่ องเซ่ นบูชา เช่น ส้ม อ้อย มะขามเป็ นต้นทาเป็ นชะลอม ใส่
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ข้าวสาร นาแป้ งไปผัดต้นข้าว แต่งตัวต้นข้าว โดยให้ผหู ้ ญิงเป็ นผูป้ ระกอบพิธีให้แม่โพสพ ถื อว่า
เป็ นเทพธิ ดาแห่ งข้าว ซึ่ งส่ วนใหญ่จะทากันทุกบ้าน ประชาชนในท้องถิ่ นและต่างถิ่ นที่ อาศัยและ
ประกอบอาชี พในโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าร่ วมพิธีต่างๆที่จดั ขึ้นดังกล่าวขึ้นตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจกัน ในระหว่างประชาชนที่อยูใ่ นชุมชนแห่งนี้ดว้ ยกัน
ข้อมูลจากการวิจยั นั้นสรุ ปผลได้ว่า ประชาชนในตาบลสามบัณฑิตประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุ มชนและระดับชาติดว้ ยความพร้อมเพรี ยง ทาให้เกิดความ
รัก ความผูกพัน ความเข้าใจและสามัคคี โดยมีผนู ้ าทางศาสนาคือ เจ้าอาวาสทั้ง 3 วัด เป็ นผูน้ าทาง
พิ ธี ก รรมต่ า งๆ เช่ น การบวช การแต่ ง งาน การฌาปนกิ จ ศพ เป็ นต้น ส่ ว นมากจะจัด ที่ ว ดั หรื อ
สาธารณสถานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. ด้ ำนคุณธรรมจริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
ข้อมูลวิจยั ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
4.1 ประชาชนในตาบลสามบัณฑิตตั้งตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม มีอธั ยาศัยที่ดี เป็ นกันเอง
รู ้จกั แบ่งปั น ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายกับผูม้ าเยือนหรื อคนต่างถิ่ นที่มาอาศัยและทางานร่ วมกันในที่
เดียวกันด้วยดี มีมิตรไมตรี ให้ความช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน คุณธรรมเหล่านี้ ตรงกับหลักสังคหวัตถุ คือ
การให้(ทาน) การพูดด้วยวาจาที่ไพเราะ(ปิ ยวาจา)บาเพ็ญประโยชน์(อัตถจริ ยา)และวางตนน่ ารั ก
(สมานัตตตา) มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อหน้าที่ ให้อภัยซึ่ งกันและกัน มีความซื่ อสัตย์จริ งใจ
ต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี มีเหตุมีผลในการอยูร่ ่ วมกัน เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะมีผใู ้ หญ่ทา
การไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกัน ปั ญหาเรื่ องลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นน้อยมาก จะเห็นได้วา่ เครื่ อง
สู บน้ าที่นาไปไขน้ าเข้านาและทิง้ ไว้ในที่น้ นั ปรากฏว่าไม่มีสูญหาย หรื อไม่มีใครลักขโมยกัน ถือว่า
เป็ นสิ่ งที่ดีงามของชุ มชน มีการแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ เช่ น การจัด
งานวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา มี ก ารกตัญ ญู ต่อ พระมหากษัต ริ ย ์ผูม้ ี คุ ณต่ อ แผ่น ดิ น เช่ น การจัด
กิจกรรมราลึกถึงพระเจ้าตากสิ นมหาราชในวันที่ 4 มกราคมของทุกปี และการราลึกถึงวีรชนผูก้ ล้า
เช่น การตั้งชื่ อวัดสามบัณฑิตที่พระภิกษุลาสิ กขาข้าร่ วมกองทัพ หรื อการสร้างอนุ สาวรี ยข์ องสตรี ที่
กล้าหาญที่ วดั โพธิ์ สาวหาญ เป็ นต้น สิ่ งเหล่ านี้ สะท้อนให้เห็ นซึ่ งคุ ณธรรมจริ ยธรรมเรื่ องกตัญญู
กตเวทีของประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ตและตาบลใกล้เคียงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ คุ ณธรรม
อื่นๆ เช่ น ความซื่ อสัตย์ ความขยันหมัน่ เพียร ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในด้านต่างๆ มีให้เห็ นอยู่
หลายอย่าง เช่น ทาน้ าหมักชีวภาพ การทาน้ าส้มควันไม้ ของนายชูชาติ มณี เจียร ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับใน
ฐานะนักปราชญ์ชาวบ้าน การอนุ รักษ์เก็บรักษาเครื่ องมืออาชี พทางการเกษตร การประมงพื้นบ้าน
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ดั้ง เดิ ม ซึ่ งมี ก ารเก็ บ รั ก ษาให้ ค นรุ่ น หลัง ได้ศึ ก ษามี อ ยู่ ห ลายประการด้ว ยกัน ก่ อ นความเจริ ญ
เทคโนโลยีทางเกษตรเข้ามามีบทบาทต่อสังคมเกษตรกรรมในปั จจุบนั นี้
ดัง นั้น กล่ า วได้ว่า ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ตในปั จจุ บ ันนี้ แม้ค นหนุ่ ม สาวจะเข้า
ทางานในภาคอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ประชาชนส่ วนหนึ่ งยังประกอบอาชี พเกษตรกรรมอยู่และให้
ความสาคัญต่อคุณธรรมจริ ยธรรมขั้นพื้นฐานอยูต่ ามลักษณะของชนบททัว่ ไป ที่มีการปฏิบตั ิต่อกัน
ฉันพี่น้องมีความเมตตาอารี เอื้ออาทรซึ่ งกันและกันมีความขยันหมัน่ เพียร ทาให้สังคมของตาบล
สามบัณฑิตน่าอยู่ น่าอาศัย ท่ามกลางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสังคมโลก
หรื อทุนนิยมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้
4.2 การร่ วมกันรักษา ปกป้ อง วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุหรื อสาธารณสถานที่
ตั้ง อยู่ใ นตาบลสามบัณ ฑิ ต นั้น จากข้อมู ล ที่ ไ ด้ก ราบนมัส การถามท่ า นเจ้า อาวาสวัดดอนพุ ท รา
พระคุณเจ้าได้กล่าวว่า ชาวบ้านให้ความเคารพยาเกรง ดูแลปกป้ องรักษาวัดวาอารามเป็ นอย่างดี ไม่มี
การลักเล็กขโมยน้อยของวัดแต่ประการใด ทุกคนถื อว่า “วัด” เป็ นสถานที่ให้การศึกษาอบรมด้าน
คุณจริ ยธรรม เป็ นสถานที่บาเพ็ญกุศลต่างๆ ของชาวบ้าน เป็ นสถานที่ ประกอบพิธีกรรมในวัน
สาคัญทางศาสนาและวันสาคัญของชาติ จึงไม่มีปัญหาการทาลายโบราณสถาน วัดวาอาราม วัดจึง
ได้รับการปกป้ อง อนุรักษ์จากชุมชนเป็ นอย่างดี
4.3 วิถีชีวิตของประชาชนในการประกอบอาชี พทางเกษตรนั้น จากข้อมูลวิจยั ที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ได้ใช้เครื่ องมือทางเกษตรแบบสมัยใหม่ มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยา
ฆ่าวัชพืช ฆ่าสัตว์ที่เป็ นศัตรู ของข้าว ทาให้พืช สัตว์ ปลา กุง้ ปูนา ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่อยูธ่ รรมชาติ สู ญ
หายไป ต้องไปหาตามคูคลองสาธารณะ หรื อต้องไปซื้ อหาจากตลาดแทน กล่าวได้วา่ สิ่ งแวดล้อม
หรื อระบบนิเวศวิทยาสู ญเสี ยความสมดุลไป เกษตรกรต้องพึ่งยา พึ่งสารเคมี พึ่งเทคโนโลยี สุ ขภาพ
ของผูเ้ กษตรกรไม่แข็งแรง มีโรคภัยเบียดเบียน จากปั ญหาดังกล่าวมีปราชญ์ชาวบ้านในตาบลสาม
บัณฑิตท่านหนึ่งได้ผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพ น้ าส้มควันไหม้ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาปราบศัตรู พืช ทาให้
วิถีชีวิตดี ข้ ึน สุ ขภาพดี ข้ ึน แต่ยงั ไม่นิยมใช้กนั ในชุ มชนมากนัก แต่โดยส่ วนมากกล่าวว่าประมาณ
ร้อยละ 50 คานึงถึงสุ ขภาพของประชาชนทัว่ ไป
ตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์ ผลกำรสั มภำษณ์ จำกผู้นำชุ มชน เกีย่ วกับกำรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติของประชำชน ในพืน้ ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ด้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นแนวทางการพัฒ นาชี วิ ต ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานเพื่อให้ประชาชนคนไทยพัฒนาตน ครอบครั ว
ชุ มชนสังคมและเศรษฐกิ จ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างสมดุ ล มัน่ คง และยัง่ ยืน ท่ามกลางกระแสการ
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เปลี่ ยนแปลงในสังคมยุค โลกาภิวตั น์ โดยสามารถนามาประยุกต์ใ ช้ใ นชี วิตประจาวัน และการ
ประกอบอาชี พทัว่ ไป มีวตั ถุ ประสงค์ที่สาคัญคือให้พ่ ึงพาตนเอง ช่ วยเหลื อตนเอง โดยการจัดสรร
ทรั พ ยากร ทุ น เวลาที่ มี อ ยู่ใ ห้ส มดุ ล พอดี ก ับ อัตภาพ ด าเนิ น ชี วิต ที่ เ หมาะสมบนทางสายกลาง
กล่ าวคื อ ไม่ใ หญ่โตเกิ นไป ไม่ เล็ก เกิ นไป ตามลัก ษณะมี ความรู ้ มี ภูมิ ปัญญาที่ ถู กต้องตามหลัก
วิชาการ และสอดคล้องกับการดาเนิ นชี วิต โดยมีหลักการ คือ การรู้จกั ประมาณ มีเหตุมีผลและมี
ภูมิคุม้ กันในตนเอง โดยวิธีการในทางเกษตรนั้นให้ผลิ ตที่ หลากหลาย ผสมผสาน กระจายสิ นค้า
และรู ้จกั ระบบตลาด มีการออมเพื่อคุม้ ครองกิจการให้ประสบสาเร็ จด้วยดี (เอกสารโครงการนาร่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงของตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา. 2552)
จากข้อมูลการวิจยั ที่ได้จากสัมภาษณ์ ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ต พบว่า ในตาบลสาม
บัณฑิต มีเป้ าหมายให้เกษตรกร 20 ราย ดาเนินการโดยมีแปลงสาธิ ต 1 แปลงในพื้นที่ 5 ไร่ วิธีการ
ดาเนิ นการ คือ มีการประชุ มเกษตรกรกลุ่มเป้ าหมาย คัดเลื อกพื้นที่ที่เหมาะสม คัดเลื อกเกษตรกร
กาหนดกิจกรรม จัดอบรมความรู ้ 3 ครั้งและจัดตั้งกรรมการกลุ่ม ในการดาเนิ นการมีการเตรี ยมพื้นที่
5 ไร่ มีการเตรี ยมดิน ขุดบ่อน้ า ปลูกพืช เลี้ ยงสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้ให้เกษตร 20 ราย รวม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเป็ นเงินจานวน 67,750 บาท โดยมีองค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิต
สนับสนุ นงบประมาณ สานักงานเกษตรอาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยารับผิดชอบโครงการ
ผลจากการดาเนิ นการทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีความรู ้ เกี่ ยวกับแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง และทาให้เกษตรกรมีแหล่งอาหาร สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียงและพอประมาณ
ดัง นั้น การปฏิ บ ัติ ก ารตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จพอเพี ย งของเกษตรกร ท าให้ผูป้ ฏิ บ ัติต าม
แนวคิดนั้น สามารถมีความรู ้ มีภูมิรู้ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุม้ กันในตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ทาง
เศรษฐกิ จ โดยนาหลักการของศาสนาและเป็ นโครงการนาร่ อง ซึ่ งได้ดาเนิ นการมาแล้วตั้งปี พ.ศ.
2552 จนถึงปั จจุบนั นี้
ตอนที่ 6 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากข้อมูลวิจยั ที่ได้จากสัมภาษณ์ได้มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ควรมี จดั การอบรมสัมมนา แลกเปลี่ ยนความรู ้ พัฒนาให้มีความรู ้ ในด้านต่างๆซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. ควรส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ที่ดีงาม
ของท้องถิ่นให้มีอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนตลอดไป
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3. ควรจัดให้มีประเพณี และพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั้งใน
ท้องถิ่ นเดิ ม และต่ า งถิ่ นในตาบลสามบัณฑิ ตมี โอกาสเข้า ร่ วมกิ จกรรมต่ า งๆซึ่ ง เป็ นการปลู ก ฝั ง
ค่านิยมที่ดีงามไว้เป็ นมรดกของชาติต่อไป
4. ควรสื บสานประเพณี ทอ้ งถิ่น ให้เกิดการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้เกิดความรัก ความเข้าใจ
และความสามัคคีของประชาชนในชุมชน
5. ควรส่ งเสริ มความพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงให้เกิดขึ้นในชุ มชน และนาหลัก
พุทธธรรม (ศีลธรรม) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษา เรื่ อง การประยุก ต์หลัก พุ ทธธรรมและแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งเพื่ อการอยู่
ร่ ว มกัน ของประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลสามบัณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ัย จัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา มี
วัตถุ ประสงค์ 1)เพื่อศึ ก ษาข้อมู ลทัว่ ไปของประชากรในตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุ ทยั จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา 2) เพื่อศึกษาลักษณะความเชื่อและระดับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 3) เพื่อศึกษา
ระดับการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิของประชาชนในพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยวิธีการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 385 คน และผูน้ าท้องถิ่น ประกอบด้วย
พระสงฆ์ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กอบต. จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ วิเ คราะห์ ข้อมู ล ด้ว ยสถิ ติ ความถี่ ค่ า ร้ อยละ และค่ า เฉลี่ ย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของประชาชนในท้องถิ่ นเดิ มและประชาชนต่างถิ่ นที่ อาศัยและประกอบ
อาชี พในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ท ั ย จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เพศหญิง จานวน
199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 มีอายุ 25-35 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 รองลงมา อายุ 3645 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 มีสถานภาพสมรส จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 มี
ระดับมัธยมศึก/ปวช. จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.4 มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั 164 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.9
2. ประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี คติ ความเชื่ อ ประเพณี พิธี กรรมเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยยึดถือขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบเนื่ องกันมายาวนาน
ตั้ง แต่ โ บราณด้ว ยการให้ท าน รั ก ษาศี ล สวดมนต์ภ าวนาในวัน ส าคัญทางศาสนาและวัน อื่ น ๆ
สม่าเสมอ มีความเชื่ อเรื่ องโชคลาง ฤกษ์ยาม เครื่ องรางของขลัง ดารงตนอยูใ่ นศีลธรรมจรรยาอันดี
งาม ให้ความสาคัญต่อประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่ น การบรรพชาอุปสมบท การแต่งงาน การทาบุญ
หน้าบ้านหลังบ้าน การทาบุญงานศพ
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3. คติความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ประชาชนมีระดับ
การมีส่วนร่ วม ด้านคติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิม และด้านพิธีกรรมอันเป็ นวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการปฏิ บตั ิตามหลักพุทธธรรม มีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
4. การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตโดยรวมประชาชนมีส่วน
ร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
อภิปรำยผล
ผลการศึกษาเรื่ อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. ประชาชนในพื้ นที่ ตาบลสามบัณ ฑิ ตมี ค ติ ค วามเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยยึดถือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบเนื่ องกันมายาวนาน
ตั้ง แต่ โ บราณ ด้ว ยการให้ ท าน รั ก ษาศี ล สวดมนต์ภ าวนาในวันส าคัญ ทางศาสนาและวัน อื่ น ๆ
สม่าเสมอ นอกจากนั้นยังมีความเชื่ อเรื่ องโชคลาง ฤกษ์ยาม เครื่ องราง ของขลัง และดารงตนอยูใ่ น
ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม ให้ความสาคัญต่อประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่น การบรรพชาอุปสมบท การ
แต่งงาน การทาบุญหน้าบ้านหลังบ้าน การทาบุญงานศพ เนื่องจากประชาชนในตาบลสามบัณฑิตยัง
มี บรรพชนรุ่ นเก่ า ตั้งแต่ส มัยกรุ งศรี อยุธยา ที่ ยงั สื บ ทอดขนมธรรมเนี ยมประเพณี เก่ าแก่ ที่ทากัน
สื บเนื่ องกันมายาวนานจากประชาชนรุ่ นเก่าถ่ายทอดไปสู่ ประชาชนรุ่ นปั จจุบนั ที่อาศัยอยู่ในตาบล
สามบัณฑิต การยึดถือปฏิบตั ิและจัดงานตามธรรมเนียมปฏิบตั ิกนั มาอย่างต่อเนื่อง เช่นพิธีการทาบุญ
หน้าบ้านและหลังบ้าน ส่ วนพิธีกรรมอันเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา จะมีพิธีกรรมตาม
วันส าคัญทางพระพุ ท ธศาสนาต่ า งๆ เช่ น วันวิสาขา วันมาฆบู ช า วันพระ เป็ นต้น นอกจากนั้น
ประชาชนยังมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมตามวันสาคัญของชาติ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้
จะดาเนินการโดยองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชน
โดยวัดเป็ นศูนย์กลางในการจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่ น งานบุญในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา งาน
บรรพชาอุปสมบท งานศพ เป็ นต้น
2. ประชาชนการปฏิ บตั ิดา้ นคติความเชื่ อ ขนมธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิ ม และด้าน
พิ ธี กรรม วัฒนธรรมทางพระพุ ทธศาสนา อยู่ ในระดับมาก เนื่ อ งจากในต าบลสามบัณ ฑิ ต ยัง มี
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ประชาชนในท้องถิ่นเดิมอยูม่ าก และยังเป็ นสังคมเกษตรที่มีความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน แม้วา่ จะมี
ประชาชนที่อพยพย้ายถิ่ นฐานมาอยู่ใหม่เพื่อประกอบอาชี พในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม แต่โดย
ส่ วนใหญ่แล้วประชาชนจะให้ความสาคัญกับคติความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และพิธีกรรม
ต่างๆคล้ายๆกัน ดังนั้นจึงไม่เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน จึงทาให้ประชาชนอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความ
สงบสุ ข ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ ลัก ษณะความเชื่ อ ที่ ช าญวิท ย์ เกษตรศิ ริ ที่ ไ ด้
กล่าวถึงคติความเชื่ อของสังคมอยุธยาไว้วา่ “ความเชื่ อในเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อปาฏิหาริ ยเ์ ป็ นความ
เชื่อดั้งเดิมของคนไทยและอุษาคเนย์โดยเฉพาะเครื่ องราง ของขลัง เป็ นสิ่ งที่มีมาคู่กบั คนไทยมาโดย
ตลอดมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน นี้ และพระธรรมปิ ฎก(ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ โ ต)ได้ ก ล่ า วถึ ง ความเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนาว่า ชาวพุทธมีหลักความเชื่ อในเรื่ องกรรม เชื่ อผลของกรรม เชื่ อว่าสัตว์มีกรรมเป็ น
ของตนและให้เชื่ อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและได้แสดงหลักความเชื่ อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ในกาลามสู ตร เช่นมิให้เชื่ อโดยการฟั งตามกันมาเป็ นต้น แต่ให้พิจารณาว่าสิ่ งใดเป็ นอกุศล สิ่ งนั้น
ควรละ สิ่ งที่เป็ นกุศลควรเจริ ญให้เกิ ดขึ้น การเชื่ อให้มีปัญญาประกอบด้วยจะเห็ นว่า หลักธรรม
หมวดใดในพระพุทธศาสนา เมื่อมีคาว่า สัทธา(ความเชื่ อ)จะมีปัญญาควบคู่ดว้ ยเสมอ ลักษณะความ
เชื่ อที่ มี ม าแต่ เดิ ม และผนวกกับ ความเชื่ อเรื่ องกรรมเรื่ องการตรั ส รู ้ ข องพระพุ ท ธเจ้า คนไทยจึ ง
ประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิ ดความสุ ขความเจริ ญในชี วิตและหวังจะได้พบความสุ ขในภพ
ต่อไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ส่ วนด้านขนบธรรมเนี ยมและพิธีกรรมของสังคมไทย ส่ วนมากได้รับจากวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรื อเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยบันเทิง พาพิจิตรได้กล่าวอ้างถึงที่แปลก
สนธิ รั ก ษ์ไ ว้ว่า ประเพณี เ ป็ นเรื่ องของพิ ธี ที่ ป ฏิ บ ตั ิ สื บ ๆมา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข คงไว้บ ้า ง
ประเพณี แสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติได้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ จำรีตประเพณี ซึ่ งเป็ นเรื่ องของ
ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม เป็ นข้อปฏิ บตั ิสืบๆกันมาทั้งกฎหรื อระเบียบให้กระทาร่ วมกันทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมซึ่ ง เป็ นกฎเกณฑ์ ป ฏิ บ ตั ิ ก ันในท้องถิ่ นและธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นเรื่ อ ง
เกี่ยวกับเรื่ องธรรมดาสามัญ ไม่ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษ ปรับสิ นไหมเหมือนจารี ตประเพณี
ไม่เคร่ งครัดเหมือนขนบธรรมเนี ยม หากทาผิดถือว่า เป็ นผูไ้ ร้การศึกษา ขาดคุณสมบัติ เช่นการแต่ง
กายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน การนัง่ เป็ นต้นและกล่าวถึงประเพณี ไทยว่ามีท้ งั พิธีราษฏร์ พิธีหลวง พิธี
ราษฎร์ เช่นพิธีบวช การแต่งงาน เป็ นต้น ประเพณี ส่วนร่ วม ที่คนในชาติทาร่ วมกัน เช่น การทาบุญปี
ใหม่ พิธีสงกรานต์ ประเพณี ของท้องถิ่นซึ่ งเป็ นของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยที่จดั ขึ้นตามความ
เชื่ อและตามประเพณี ของท้องถิ่ นนั้นๆ ซึ่ งประเพณี เหล่านี้ ทุกระดับจะเกี่ ยวเนื่ องกับความเชื่ อใน
พระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์ได้รับอาราธนามาเจริ ญพระพุทธมนต์ให้เกิ ดความสุ ขความเจริ ญ
หรื อสวดพระพุทธมนต์เพื่อให้บารุ งขวัญ บรรเทาทุ กข์และให้เกิ ดกาลังใจในการดารงชี วิตต่อไป
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ส่ ว นพิ ธี ห ลวงนั้น เป็ นรั ฐ พิ ธี ซ่ ึ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ จัด ขึ้ น เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ สถาบัน
พระมหากษัตริ ยแ์ ละพิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงซึ่ งมีท้ งั ของรัฐ พิธีของศาสนาพราหมณ์และ
พิธีในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือและศักดิ์สิทธิ์
สาหรับประชาชนในตาบลสามบัณฑิตได้รับคติความเชื่อเรื่ องเครื่ องราง ของขลัง ฤกษ์ยาม
ฯ ตลอดถึงการปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียม และพิธีกรรมต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับในชีวติ ในครอบครัว
ในชุ ม ชนหรื อ ระดับ ชาติ ก็ ต าม ล้ว นได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพระพุ ท ธศาสนาเป็ นส่ ว นมาก ซึ่ งเป็ น
เช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยทัว่ ไป จึงประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนี ยมดังที่คนรุ่ น
เก่าได้ปฏิบตั ิ
3. ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ตมี ส่วนร่ วมด้า นการปฏิ บตั ิตามหลักพุทธธรรม อยู่ใ น
ระดับปานกลาง เนื่ องจากว่าประชาชนในท้องถิ่ นได้รับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตจากการทางาน
ด้านการเกษตร ประชาชนบางส่ วนได้เข้าไปประกอบอาชี พในโรงงานอุ ตสาหกรรม ทาให้การ
ดาเนิ นชี วิตต้องเปลี่ยนไป มีความจาเป็ นต้องใส่ ใจเรื่ องปั จจัยสาหรับการดารงชี พหรื อบริ โภคนิ ยม
หรื อวัตถุนิยมมาก แต่การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั เป็ นวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาน้อยลง เนื่ องจากมีเวลาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางศาสนาน้อยลง ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั การด้านคุ ณธรรมของวราภรณ์ เดชะสุ วรรณ ที่ ได้ศึกษาคุ ณธรรมที่ จาเป็ น
สาหรับนักเรี ยนนายร้ อยตารวจด้านคุ ณธรรมว่า มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี ความรั บผิดชอบ มีความ
ยุติธรรม มีความอดทนอดกลั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง และได้นาแนวความคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต แต่ อุ ด ม จุ ม พลหล้ า และคณะที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องวัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตคนไทยแถบลุ่ มแม่น้ าโขงโดยได้ศึกษาใน 5 ด้าน คือ ด้านภาษา
วรรณกรรม ความเชื่อ ด้านขนบธรรมเนียมและประเพณี ด้านพิธีกรรมและด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
และศีลธรรม โดยสรุ ปงานวิจยั เกี่ยวกับคนไทยแถบลุ่มแม่น้ าโขงที่ได้ปฏิบตั ิตามมิติวฒั นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและศีลธรรมในชี วิตมาก วนิ ช สุ ธารัตน์ได้วิจยั การ
พัฒนานักศึกษาให้ความประพฤติดีและมีสติปัญญา โดยใช้หลักไตรสิ กขาผนวกการเรี ยนรู้โดยอาศัย
ประสบการณ์ โดยใช้หลักไตรสิ กขา คือ การควบคุมกายวาจา การควบคุมความรู ้สึก ความคิดให้อยู่
ในสิ่ งดี ที่งาม และการพัฒนาปั ญญาให้สามารถใช้ความคิดอย่างรอบคอบและเรี ยนอย่างมีความสุ ข
และเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมสร้างความสุ ขให้สังคมด้วย
4. ประชาชนในตาบลสามบัณฑิ ต มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่ องจากประชาชนได้รับค่านิ ยมสมัยใหม่ วัตถุบริ โภค ให้
ความสาคัญกับสังคมเมือง การดาเนิ นชี วิตแบบเร่ งรี บ สิ่ งเหล่านี้ ทาให้ประชาชนต้องหาเงินเพิ่มให้
มากขึ้นเพื่อซื้ อของต่างๆที่เป็ นวัตถุนิยมตามกระแสสังคม เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่ องประดับต่างๆ
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เป็ นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ทาให้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ไม่มากนัก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิวฒั น์หามนตรี ที่ได้วิจยั เรื่ อง การจัดทาแผนพัฒนาชุ มชน
แบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิ จพอเพียงและการพัฒนารู ปแบบการจัดทาแผนพัฒนาชุ มชน
แบบมีส่วนร่ วม โดยสรุ ปว่าประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง
ดังนั้น การวิจยั เรื่ อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในด้านต่างๆ
ทั้งคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และหลักพุทธธรรมตลอดถึงการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาใช้ใ นการดาเนิ นชี วิต โดยมี เป้ าหมายเพื่ อให้เกิ ดความรั ก ความเข้า ใจ ความรู ้ และมี
ความสุ ขในชี วิตซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีและการศึกษาวิจยั ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักวิจยั และ
นักวิชาการต่างๆตามที่ได้แสดงไว้แล้วนั้น ซึ่ งข้อวิจยั ต่างนั้นจะทาให้เห็ นสภาพของปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยและนาปั ญหาเหล่านั้นไปศึกษาเพื่อช่ วยกันหาทางแก้ปัญหาของสังคมไทยให้
เกิ ด ความสงบและเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ตามอุ ด มการณ์ ข องพระพุ ท ธศาสนาและอันจะก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจำกกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาเรื่ อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
มีขอ้ เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ประชาชนควรตระหนัก และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสื บสานและอนุ รักษ์ ขนม
ธรรมเนี ยม ประเพณี พิ ธีกรรมดั้งเดิ มให้กบั อนุ ชนรุ่ นหลัง ให้เข้าใจถึ งวิถีการดาเนิ นชี วิตการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในท้องถิ่นอย่างสงบสุ ข โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่นด้านคติ
ความเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรมต่ า งๆ ที่ ก ระท าร่ ว มกัน ตามเทศกาล งานบุ ญ วัน ส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขของประชาชนในท้องถิ่นสื บไป
1.2 ประชาชนควรตระหนัก และให้ ค วามส าคัญ กับ การมี ส่ ว นร่ ว มด้า นพิ ธี ก รรม
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากปั จจุบนั วิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่ นมี
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตร เข้าสู่ สังคมอุตสาหกรรม จึงทาให้การมีส่วนร่ วมลดลงในกิจกรรม
เกี่ยวกับพิธีกรรม วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
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1.3 ประชาชนควรให้ความสาคัญและเพิ่มการมีส่วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิตามหลักพุทธ
ธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่ องในปั จจุบนั ประชาชนมีส่วนร่ วม และนาหลักพุทธธรรมมาปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ดังนั้น การที่จะทาให้การอยูร่ ่ วมกันของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความสงบสุ ข สังคม
น่าอยู่ จึงควรนาหลักพุทธธรรมมาปฏิบตั ิให้มากขึ้น และเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ต่อไป
1.4 ประชาชนควรให้ ค วามส าคัญ และเพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว นในการน าหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตให้มากยิ่งขึ้น ในปั จจุบนั ประชาชนมีส่วนร่ วม และนามา
ปฏิ บตั ิอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น การอยู่ร่วมกันของประชาชนจะมีความสุ ขและสงบสุ ขได้น้ นั
เศรษฐกิ จของครอบครั ว ก็ เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ ส าคัญในการดาเนิ นชี วิต เมื่ อประชาชนมี รายได้
เพียงพอกับการดาเนิ นชีวิตอย่างพอเพียงแล้ว ก็จะทาให้สังคม ท้องถิ่นและชุมชนมีความสงบสุ ขไปด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึก ษาเปรี ย บเที ยบคติ ความเชื่ อ ทัศนคติ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใน
ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาความเป็ นอยูข่ องประชาชนเมื่อสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ตามวิถี
การดาเนินชีวติ กับการอยูร่ อด
2.3 ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่ อ การนับถือศาสนา
และประเพณี ต่างๆ ของประชาชนในชุมชนเดิม กับประชาชนที่ยา้ ยถิ่นฐานมาพักอาศัยในท้องถิ่นต่างๆ
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แบบสอบถำม
เรื่อง กำรประยุกต์ หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ กำรอยู่ร่วมกันของประชำชน
ในพืน้ ที่ตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
**********************
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการทาวิจยั ตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงใคร่ ขอ
ความกรุ ณาประชาชนทุกท่านให้ขอ้ มูลในแบบสอบถามนี้ ซึ่ งจะนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าตัวเลือกที่ท่านต้องการ
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) 18 - 25 ปี
 2) 26 - 35 ปี
 3) 36 - 45 ปี
 4) 46 - 55 ปี
 5) 56 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ
 1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 2) ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั
 3) ค้าขาย/เจ้าของกิจการ
 4) เกษตรกร
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................
4. สถานภาพสมรส
 1) โสด
 2) สมรส
 3) หม้าย/หย่าร้าง
 4) แยกกันอยู่
5. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา
 2) มัธยมศึกษา/ ปวช.
 3) อนุปริ ญญา/ปวส.
 4) ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
6. รายได้ต่อเดือน
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. 5,000 - 10,000 บาท
 3. 10,001 - 15,000 บาท
 4. 15,001 - 20,000 บาท
 5. มากกว่า 20,000 บาท
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ตอนที่ 2 ลักษณะควำมเชื่ อแลระดับกำรนำหลักพุทธธรรมไปใช้ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันของประชำชน
ในพืน้ ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
คาชี้ แจง ให้ท่านพิจารณาและโปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องคะแนนระดับการปฏิบตั ิที่ตรงกับ
ความเป็ นจริ งมากที่สุด
ระดับกำรปฏิบัติ
5
4
3
2
1
รำยกำร
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้ ำนคติควำมเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิม
1. การเซ่นไหว้พระภูมิ เจ้าที่ วิญญาณบรรพบุรุษ
2. การจัดกิจกรรมร่ วมกันเกี่ยวกับสิ่ งที่เคารพบูชา
ประจาหมู่บา้ น หรื อวันสาคัญทางศาสนา
3. การทาบุญประจาปี ของหมู่บา้ นเช่นวันสงกรานต์
4. การแสดงออกของความเชื่ อเรื่ องบุญ บาป การเกิด
ในภพภูมิต่างๆ ด้วยการทาดีและการพูดดี
5. การกรวดน้ าอุทิศส่ วนกุศล
ด้ ำนประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
6. การใส่ บาตรทุกวัน
7. การถวายทาน รักษาศีล สวดมนต์ในวันสาคัญทาง
ศาสนาหรื อวันพระ
8. การให้บุตรหลานบรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรี ยน
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
9. การแต่งงานหรื อขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระสงฆ์มา
เจริ ญพระพุทธมนต์
10. การจัดงานศพนิยมจัดที่วดั
11. การทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้ญาติที่เสี ยชีวติ
12. การจัดพิธีทางศาสนาหรื อบุญประเพณี ทุกครั้ง
และทุกคนในชุมชนเข้าส่ วนร่ วม
13. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาหรื อบุญประเพณี
ทุกครั้งมีการร่ วมบริ จาคทาบุญ
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รำยกำร
ด้ ำนกำรปฏิบัติตำมหลักพุทธธรรม
14. การมีความรู้ดา้ นศีล สมาธิและปัญญาตาม
ไตรสิ กขา
15. การสวดมนต์ภาวนา การเจริ ญสมาธิเป็ นประจา
16. การรักษาศีล 5 เป็ นนิตย์สม่าเสมอ
17. การปฏิบตั ิตามหลักฆราวาสธรรม (มีสัจจะ อด
กลั้น อดทน และเสี ยสละ)
18. การปฏิบตั ิตามหลักอิทธิ บาท (ความรัก ความ
เพียร ความเอาใจใส่ และการใช้ปัญญาไตร่ ตรอง
19. การปฏิบตั ิตามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ( ความขยัน
การเก็บออม คบคนดีและเลียงชีพตามสมควรแก่
ฐานะ)
20. การปฏิบตั ิตามหลักสังคหวัตถุ(การให้ วาจา
ไพเราะ จิตอาสาและวางตนเสมอต้นเสมอปลาย)
21.การดารงตนอยูใ่ นหลักพรหมวิหาร ความรัก
(เมตตา)ความสงสาร(กรุ ณา) การแสดงความยินดี
(มุทิตา)และวางตนเป็ นกลาง(อุเบกขา)
22.การเกี่ยวข้องกับอบายมุข(หนทางแห่งความเสื่ อม)
หรื อสิ่ งเสพติดต่างๆ

5
มาก
ที่สุด

ระดับกำรปฏิบัติ
4
3
2
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ระดับกำรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชำชน ในพืน้ ที่ตำบลสำมบัณฑิต
อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
คาชี้ แจง ให้ท่านพิจารณาและโปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องคะแนนระดับการปฏิบตั ิที่ตรงกับ
ความเป็ นจริ งมากที่สุด
ระดับกำรปฏิบัติ
5
4
3
2
1
รำยกำร
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำรดำเนินชีวิตของประชำชน
1. การติดตามรับฟังและร่ วมแสดงความคิดเห็น
2. การเข้าร่ วมเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้ น
3.การเข้าร่ วมในการเสนอแนวทางและแก้ไขปั ญหาของ
หมู่บา้ น/ตาบลตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
4. การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. การเข้าร่ วมให้ประชุ มให้ความเห็นชอบในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆ ของแผนพัฒนา
ตาบล ของอบต.
6. การนาแนวคิดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตั ิ
7.การเข้าร่ วมในการบริ จาคเงินและอุปกรณ์สนับสนุ น
ช่วยเหลือโครงการต่างๆร่ วมกับ อบต.หน่วยงานภาครัฐ
8. การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่จดั
ขึ้นโดยวัด อบต. และหน่วยงานรัฐ
9. การมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อเข้าเป็ นกรรมการฝ่ าย
ต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของอบต.
10. มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณตามโครงการของ อบต.และหน่วยงานภาครัฐ
เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ตอนที่ 4 กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. การแสดงความคิดเห็นต่อลักษณะความเชื่อและการนาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ ำงมำก ทีก่ รุ ณำสละเวลำตอบแบบสอบถำมฉบับนี้
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แบบสั มภำษณ์เพือ่ กำรวิจัย
เรื่อง กำรประยุกต์ หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ กำรอยู่ร่วมกันของประชำชน
ในพืน้ ที่ตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
-----------------------------------ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับกำรสั มภำษณ์
1. ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
1.1 สถานภาพของผูใ้ ห้สัมภาษณ์อาชีพ................. ตาแหน่ง…………………
1.2 ชื่อ...................... .... สกุล..............................................ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.....................
ถนน....................................หมู่บา้ น..............................ตาบล..................................
อาเภอ.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์...........................................มือถือ............................................
2. สัมภาษณ์วนั ที่.............เดือน........................พ. ศ................ เวลา................น.
3. สถานที่สัมภาษณ์..............................................................................................................
4. ผูส้ ัมภาษณ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จรู ญ รัตนกาล หัวหน้าผูว้ ิจยั
ตอนที่ 2 รำยกำรสั มภำษณ์
ส่ วนที่ 1 เกีย่ วกับลักษณะควำมเชื่อและระดับกำรนำหลักพุทธธรรมไปใช้ ในกำรดำเนินชี วติ เพือ่ กำร
อยู่ร่วมกันของประชำชน ในพืน้ ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ด้านคติความเชื่อของประชาชน
1. เรื่ อง ความเชื่ อทัว่ ไป เช่นอิทธิ ปาฏิหาริ ยข์ องเครื่ องราง ของขลัง ฤกษ์ยาม การสะเดาะ
เคราะห์ ทานาย ดวงชะตาอย่างไร
...............................................................................................................................................
2. ความเชื่อเรื่ องหลักกรรมว่า หากเราทากรรมดี ได้ผลดี หากทากรรมชัว่ ได้ผลชัว่ อย่างไร
...............................................................................................................................................
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญของชาติ
1. ประชาชน ได้ทาบุญหรื อกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่ งเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นในตาบลสามบัณฑิต
...............................................................................................................................................

94
2. ประชาชนใน ต.สามบัณฑิตได้ร่วมกิจกรรมอย่างไรบ้างที่เป็ นวันสาคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
...............................................................................................................................................
ด้านพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา
1. ประชาชนใน ต.สามบัณฑิต นิยมให้บุตรหลานบรรพชา อุปสมบทตามประเพณี
หรื อไม่อย่างไร
...............................................................................................................................................
2. การประกอบพิธีฌาปนกิจศพ มีการทาบุญกี่วนั มีคนมาร่ วมมากน้อยหรื อไม่อย่างไร
...............................................................................................................................................
3. มีงานประเพณี อื่นๆหรื อไม่ที่ประชาชนนิยมจัดกิจกรรมร่ วมกันของคนในท้องถิ่นและ
ต่างถิ่น
...............................................................................................................................................
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในพระพุทธศาสนา
1. คุณธรรมจริ ยธรรมที่เด่นชัดของประชาชนในตาบลสามบัณฑิตมีอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
2. ประชาชน ได้ร่วมกันรักษา ปกป้ อง วัดวาอารามโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรื อ
สาธารณสถานในพื้นที่อย่างไร
...............................................................................................................................................
3. ประชาชนได้ประกอบอาชี พโดยคานึ งถึงสุ ขภาพของคนอื่นโดยไม่ใช้สารที่เป็ นพิษต่อ
ประชาชน สัตว์ สิ่ งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดหรื อไม่
...............................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 เกีย่ วกับระดับกำรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ ในกำรดำเนินชี วติ เพือ่ กำรอยู่
ร่ วมกันของประชำชน ในพืน้ ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประชาชนใน ต.สามบัณฑิตได้นอ้ มนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มากน้อยเพียงใด
...............................................................................................................................................
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากแบบสัมภาษณ์มีขอ้ จากัดบางประการ หากท่านเห็นว่า มีหลักคาสอนใน
พระพุทธศาสนาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ได้ ขอ
ความกรุ ณาให้ความข้อคิดเห็นเพิม่ เติมด้วย เพื่อเป็ นประโยชน์แก่สังคมไทยและประเทศชาติสืบไป
………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จรู ญ รัตนกาล)
หัวหน้าคณะวิจยั
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รำยนำมผู้นำชุมชนทีใ่ ห้ สัมภำษณ์
สัมภาษณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น ณ ห้องประชุ มองค์การ
บริ หาร ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายชาญณรงค์ สุ ทธิกุล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอนพุทรา หมู่บา้ นสามบัณฑิต
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0818572371
2. นางสมพิศ มงคลเกตุ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 8 หมู่บา้ นสามบัณฑิต ตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 081 4464428
3. นางกฤษณา ม้วนลาด ครู ผดู ้ ูแลเด็ก(รับราชการ)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมู่บา้ นดอนพุทรา
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 089 9008981
4. นายชูชาติ มณี เจียร ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6 หมู่บา้ นกุ่มแต้ ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 08199915093
5. นายสมศักดิ์ หามนตรี ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 5 ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0810003675
6. นายพนา มนตรี สมาชิกสภาองค์การบริ หารตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 087 1159188
7. นายแนบ เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริ หารตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ –
8. นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี ประธานสภาองค์การบริ หารตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0812924989
9. นางสมถวิล แสงสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริ หารตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 081 350617
10 นายฟุ้ ง นุชดาวาส ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 10 ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0884606882
นอกจากบุคคลดังกล่าวมีสมาชิ กที่เข้าประชุ มอีกจานวน 10 ท่านเพื่อให้การสัมภาษณ์ ใน
ประเด็นต่างๆซึ่ งสรุ ปได้ไว้แล้วในเบื้องต้น
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จรู ญ รัตนกาล

วัน เดือนปี เกิด

20 มีนาคม 2498

ประวัติกำรศึกษำ

พ.ม. (พิเศษมัธยมศึกษา)
พธบ. (พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.(Philosophy) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย

ประวัติการทางาน รองหัวหน้ากองพัฒนาสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2528-2541
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏพระนครศรี อยุธยา (2542-2544)
ผูอ้ านวยการสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
(2545-2550)
ปั จจุบนั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

