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 บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สังคมไทยไดรั้บนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นราช
ธานีเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนัน้ี  ซ่ึงแต่ก่อนนั้นคนไทยนบัถือภูตผี วิญญาณ เช่นเดียวกบัชนชาติอ่ืนๆ
ในยุคโบราณ    นกัประวติัทางพระพุทธศาสนาไดแ้สดงหลกัฐานการเขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ในดินแดนสุวรรณภูมิ ทั้งในแง่ประวติัศาสตร์และโบราณคดีไวโ้ดยนยัท่ีแตกต่างกนั   โดยส่วนมาก
จะมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า   พระพุทธศาสนาเขา้สู่สุวรรณภูมิแห่งน้ี   ตั้งแต่สมยัพระเจา้อโศก
มหาราช กษตัริยร์าชวงศโ์มริยะของอินเดีย   ซ่ึงไดถ้วายอุปถมัภส์ังคายนาคร้ังท่ี 3 ในราว พ.ศ. 218   
ซ่ึงมีพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระเป็นประธานสงฆใ์นการท าสังคายนา หลงัจากการท าสังคายนาแลว้  
จึงไดส่้งพระสงฆ์เป็นสมณะทูตจ านวนหน่ึงเป็นไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนา จ านวน 9 สาย   ทั้งใน
ชมพูทวีปและประเทศใกลเ้คียง โดยคณะสงฆ์จ านวนหน่ึงมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเป็น
หัวหน้าคณะได้เดินทางมาสู่สุวรรณภูมิ  ในยุคนั้น สันนิษฐานว่า คนไทยยงัคงอาศยัอยู่ในบริเวณ
ประเทศจีน ซ่ึงดินแดนสุวรรณภูมิแห่งน้ีมีชนเผา่ต่างๆ เช่น มอญ  ละวา้หรือขอมโบราณอาศยัอยูม่าก่อน   
 พระพุทธศาสนาไดถู้กน ามาเผยแผ่สู่สังคมไทย ตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่สมยัขุนหลวงเมา้
ราว พ.ศ.620 โดยผ่านจีนเข้ามาสมยัพระเจ้าม่ิงต่ี โดยเป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายาน เม่ือ
อาณาจกัรพุกามมีอ านาจเหนือสุวรรณภูมิ ท าให้คนไทยนบัถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกาม 
เม่ืออาณาจักรศรีวิชัยเรืองอ านาจทางภาคใต้ ท าให้คนไทยภาคใต้นับถือพระพุทธศาสนาแบบ
มหายาน จนกระทัง่ราว      พ. ศ.1820 สมยัสุโขทยัเป็นราชธานี พ่อขุนรามค าแหงมหาราชไดน้ า
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ ท าให้คนไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและเป็นศาสนาประจ าชาติตั้งแต่นั้นมา 
 ในสมัยอาณาจักรอยุธยา แม้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยในยุคต้นได้น าคติความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาแบบสุโขทยัมาเป็นหลกัในการปกครองก็ตาม  แต่ก็มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า 
พระมหากษตัริยข์องกรุงศรีอยุธยาไดน้ าคติความเช่ือเร่ืองลทัธิพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ แบบ
ขอมเขา้เก่ียวขอ้งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความขลงัความศกัด์ิสิทธ์ิ และเสริมความ
มัน่คงเขม้แขง็ของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
 พระมหากษตัริยทุ์กพระองคใ์นกรุงศรีอยธุยาทรงเป็นพุทธมามกะพระพุทธศาสนาจึงไดรั้บ
การอุปถมัภเ์ป็นอยา่งดี  ขอ้น้ีเห็นไดจ้ากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และหลกัฐานทางโบราณสถาน
ต่างๆประกอบดว้ยวดัวาอาราม สถูป เจดีย ์วหิารกระจายอยูท่ ัว่ไปในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองใน
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนัน้ี ท าให้เราทราบวา่ พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อคติความเช่ือ 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและหลกัพุทธธรรมของสังคมไทยท่ีมี
ผลสืบเน่ืองมารวมทั้งสังคมชาวจงัหวดันครศรีอยธุยาในยคุปัจจุบนัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นจงัหวดัท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต ในฐานะเป็นราช
ธานีของไทยเป็นเวลา 417 ปี พื้นท่ีของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น ้ าส าคญัหลาย
สายไหลผ่านและเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปัจจุบันน้ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ไปเกือบทุกอ าเภอ ประชาชนในทอ้งถ่ินเดิมส่วนหน่ึง
ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้ งแต่อดีตเปล่ียนอาชีพไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ขณะเดียวกนัประชาชนคนไทยเป็นจ านวนมากจากภูมิภาคต่างๆและคนต่างชาติจากประเทศต่างๆก็
ได้เขา้มาอาศยัและประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกนั ประชาชนคนไทยเหล่านั้น 
ส่วนมากนบัถือพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆบา้ง     

อีกประการหน่ึง ระบบทุนนิยมเป็นไปอย่างกวา้งขวางทัว่โลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศ
หน่ึงท่ีพฒันาตามกระแสโลกน้ี ในปัจจุบนัน้ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ประชาชนจากทุกภูมิภาคไดเ้คล่ือนยา้ย เขา้มาท างานในพื้นท่ีท่ี
มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาวิจัยในพื้น ท่ีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพื้นท่ีในต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงมีพื้นท่ีตั้งอยู่ใกลโ้รงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากและมีประชาชนในพื้นท่ีเดิมท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและคนต่างถ่ินท่ีอาศยัและประกอบอาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรมและส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา จึงมีคติความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกบั
ประเพณีและ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกนั แต่อาจจะมีขอ้แตกต่างกนักนับา้งในระเบียบ
วธีิการปฏิบติั แต่ก็มีจุดประสงคเ์หมือนกนัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในขณะเดียวกนัวดั
จึงเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาร่วมกนั วดั บา้นโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆใน
พื้นท่ีน้ี จึงมีบทบาทส าคญัในการเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ีมา
อาศยัและประกอบอาชีพร่วมกนั โดยมีคติความเช่ือประเพณี พิธีกรรมซ่ึงเป็นวฒันธรรมทางศาสนา
มาท ากิจกรรมร่วมกนัและไดน้ าหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นชีวิตเพื่อให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต
และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เช่นโครงการตามแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงใชห้ลกั
พุทธธรรมเป็นแนวทางการพฒันาชีวติและชุมชน  
 โดย เฉพาะก าร ศึกษาวิ จัย ในพื้ น ท่ี ในต าบลสามบัณ ฑิต  อ า เ ภอ อุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาจะเป็นตวัอยา่งนั้น จะท าใหรู้้สภาพปัญหา ความเป็นอยูค่ติความเช่ือและประเพณี 
พิธีกรรมซ่ึงเป็นวฒันธรรมของพระพุทธศาสนาและการประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินเดิมและคนต่างถ่ินท่ีอาศยัประกอบ
อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และสามารถน าผลการวิจยัไปเป็น
แบบอยา่งของการอยูร่่วมกนัของประชาชนในจงัหวดัอ่ืนๆ ต่อไป อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
ค ำถำมในกำรวจัิย 

การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่่วมกนัของประชาชน
ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีมากนอ้ยเพียงใด 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะความเช่ือและการปฏิบติัของประชาชนในต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3.  เพื่อศึกษาระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของประชาชนในพื้นท่ีต าบล
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ขั้นตอนกำรวจัิย 
 ศึกษาความเป็นมาเก่ียวกบัคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกบั
วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยกุตใ์ชเ้พื่อการอยูร่่วมกนั ของประชาชนในพืืื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาลกัษณะความเช่ือและประเพณีการปฏิบติัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.  ศึกษาระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใชเ้พื่อการอยูร่่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบล
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3.  ศึกษาระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสาม
บณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยั เร่ืองการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตพื้นท่ี/สถานท่ี 
  การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีศึกษาพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะความเช่ือและประเพณีปฏิบติัของประชาชน
ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ศึกษาคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษาระดบัการน าหลกัพุทธธรรมและ
ศึกษาระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัเพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในต าบล
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3.  ขอบเขตดา้นเวลา 
  การวจิยัเร่ืองน้ีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนธนัวาคม 2556 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเร่ือง การประยุกต์หลกัพุทธธรรมและแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
  2.1  กลุ่มตวัอยา่งในประชากรทัว่ไป จ านวน 385 คน 
  2.2  กลุ่มตวัอยา่งผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ครู ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผูน้ าศาสนา  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ จ านวน 20 คน 
   
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1.  ทราบถึงลกัษณะความเช่ือและประเพณีปฏิบติัของประชาชนในต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 2.  ทราบถึงระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในต าบล
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3.  ทราบถึงระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของประชาชนในต าบลสาม
บณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
กรอบควำมคิดในกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือ  วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณีและ พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และการน าหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันและการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา องคป์ระกอบของการวจิยัจะประกอบไปส่วนส าคญั 3 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะความเช่ือและประเพณีปฏิบติัและระดบัการน าหลกัพุทธ
ธรรมไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

 
 
 
นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1.  ควำมเช่ือ หมายถึงความเช่ือท่ีเกิดความศรัทธาในศาสนาท่ีนบัถือ คติความเช่ือท่ีเกิดจาก
การปลูกฝังจากครอบครัว สังคมและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
 2. วัฒนธรรม หมายถึงคุณลักษณะท่ีบ่งบอกถึงความดีงามอันเกิดจากคติความเช่ือ 
ประเพณีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีไดป้ฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัทั้งท่ี
เป็นคติธรรม เนติธรรม วตัถุธรรมและสหธรรม 

ขอ้มูลทัว่ไปของ
ประชากร 

การน าหลกัพุทธธรรมไปใชเ้พื่อการอยูร่่วมกนั 

การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั ลกัษณะความเช่ือ 

และประเพณีปฏิบติั 



6 

 
 
 3.  ประเพณ ีหมายถึงจารีตประเพณีท่ีประชาชนไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาจนเป็นค่านิยมของ
สังคมในแต่ละทอ้งถ่ิน และชาติท่ีนิยมจดัข้ึนตามระเบียบแบบแผน 
 4.  พิธีกรรม  หมายถึงระเบียบแบบแผนท่ีจัดข้ึนเพื่อให้ความสวยงาม ดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อยขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิ 
 5.   หลักพุทธธรรม หมายถึง การน าหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิบติัให้เกิดสันติ
ในใจและเกิดความสงบสุขของสังคม ประกอบดว้ยไตรสิกขาและหลกัพุทธธรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นวิถี
ชีวิตของชาวพุทธไทยโดยทั่วไปและประชาชนในต าบลสามบัณฑิต อ า เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
 6.  ประชำชน หมายถึงประชาชนซ่ึงอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิตอ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไปซ่ึงเป็นคนในทอ้งถ่ินเดิมและประชาชนท่ีอาศยัและ
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 7. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทาน
ใหป้ระชาชนคนไทยน าไปปฏิบติัทั้งในระดบับุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ินประเทศ อนัจะให้เกิดการพฒันา
ชีวติและชุมชน 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเร่ืองต่างๆและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคติความเช่ือ 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.  คติความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณีและ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.  หลกัพุทธธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนั 
 4 . แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อมูลพืน้ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
 ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอ
อุทยั  ทิศเหนือติดต่อกบัต าบลบา้นหีบ ต าบลหนองไมซุ้งอ าเภออุทยั ทิศใตติ้ดต่อกบัต าบลหนอง
น ้ าส้ม  ทิศตะวนัออกติดต่อกบัต าบลโพสาวหาญและทิศตะวนัตกติดต่อกบัต าบลอุทยั  และต าบล
สามบณัฑิต ประกอบดว้ย 10 หมู่บา้น มีพื้นท่ีจ  านวน 10,986 ไร่ประกอบดว้ยบา้นลาดสาลี บา้น
ตลาด1และบา้นตลาด 2 บา้นกลาง บา้นปากร่อง บา้นกุ่มแต ้บา้นหนองกะพงั บา้นเสาตะพาน บา้น
สนามเพง็ และบา้นดอนพุทรา ส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับการท าเกษตรกรรมเพราะเป็นท่ีราบลุ่ม มี
ประชากรท าเกษตร 751 ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมด 1,034 ครัวเรือน แต่ละหมู่บา้นมีคมนาคม
ติดต่อถึงกนัสามารถเดินทางไปมาหาได้สะดวก มีแหล่งน ้ าธรรมชาติและคลองชลประทานและ
คลองน ้าชลประทานป่าสัก มีน ้าฝนปริมาณเฉล่ีย 67.5 มิลลิเมตรต่อปี 
 หน่วยงานในต าบลสามบณัฑิต ประกอบดว้ยโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดัดอน
พุทรา โรงเรียนวดักุ่มแต ้และโรงเรียนวดัสามบณัฑิต มีวดั 3 วดั คือ วดัดอนพุทรา วดัสามบณัฑิต 
ว ัดกุ่มแต้ มีสถานอนามัย มีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีระบบสาธารณูปโภคคือ
ถนนลาดยางและคอนกรีตเช่ือมโยงทัว่ถึง มีน ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ มีแหล่งน ้ าธรรมชาติและ
ระบบชลประทานทัว่ถึงทั้งต าบล 
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 ดา้นอาชีพ ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตประกอบอาชีพเกษตรกรรม 10,802 จากพื้นท่ี 
10,986 ไร่ โดยการท านาปีและนาปรัง ใช้อุปกรณ์จกัรกลการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
บางส่วน ปลูกพืชผลเกษตรอ่ืนๆเช่น มะม่วง มะพร้าว เป็นตน้  สัตวท่ี์เล้ียงมีโค กระบือ ไก่ เป็ด  
ปลาน ้ าจืด เช่น  ปลานิล  ปลาสวาย  ปลาดุก ปลาตะเพียน  เป็นตน้ ประชาชนในต าบลสามบณัฑิต
เป็นเจา้ของท่ีดิน 751 ครัวเรือน เช่าท่ีดิน 63 ครัวเรือน ส่วนมากประชาชนมีอาชีพท านา เพาะเห็ด
ฟาง  ประมาณร้อยละ  72 .63  มีรายไดป้ระมาณครัวเรือนละ 65,000 บาทต่อปีรับจา้งในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีอ าเภออุทยัและพื้นท่ีใกลเ้คียงประมาณร้อยละ 22.37 มีรายไดป้ระมาณ 72,000 
บาท คา้ขายมีรายไดป้ระมาณ 60,000 บาทต่อปี รับจา้งทัว่ไปมีรายไดป้ระมาณ 25.000 บาทต่อปี  รับ
ราชการร้อยละ 5 ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเช่น กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มส่งเสริมเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยไดรั้บแหล่ง
ทุนจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรและเพื่อนบา้น 
 คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม ประชาชนในต าบลสามบณัฑิต 
 ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นหลกัท่ีพึ่งทางจิตใจโดยเขา้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาทั้งวนัพระ วนัส าคญัทางศาสนาอ่ืนๆท่ีทางวดัจดักิจกรรมข้ึนนโอกาสต่างๆ ดว้ย
การท าบุญ ตกับาตร รักษาศีล กิจกรรมท่ีวดัจดัข้ึนในโอกาสต่างๆ ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิตมี 3 วดั
คือวดัสามบัณฑิต วดัดอนพุทรา วดักุ่มแต้ ประเพณีท่ีส าคัญท่ีชาวบ้านต าบลสามบัณฑิตให้
ความส าคญัคือวนัสงกรานต ์ถือวา่เป็นวนัท่ีบุตรหลานประชาชนในทอ้งถ่ินทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและไป
ประกอบอาชีพท่ีอ่ืนจะมาร่วมกิจกรรมวนัสงกรานต์เพื่อแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อผูใ้หญ่ ผู ้
อาวุโสของหมู่บา้น (สรุปขอ้มูลจากโครงการพฒันาชุมชนต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยกรมส่งเสริมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 อน่ึงจากการสัมภาษณ์ประชาชนผูสู้งอายแุละปราชญช์าวบา้นในเร่ืองคติความเช่ือประเพณี 
พิธีกรรมท่ีประชาชนต าบลบณัฑิตไดจ้ดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกวนัส าคญัทางศาสนาและวนั
ส าคญัของชาติแลว้ มีวนัพระเจา้ตากสินมหาราชท่ีทรงยกกองก าลงัทหารผา่นต าบลสามบณัฑิต โดย
ตั้งค่ายพกัแรมหน้าวดัสามบัณฑิตไปพกัท่ีหนองพรานนก ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระเจ้าตากพกัทัพ 
ประชาชนในต าบลสามบณัฑิต และบา้นพรานนก โดยไดจ้ดัวนัร าลึกถึงพระเจา้ตากสินมหาราชใน
วนัท่ี 4 มกราคมของทุกปีโดยมีกองทพัเรือและประชาชนในทอ้งถ่ินไดจ้ดักิจกรรมน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีชาวบา้นต าบลสามบณัฑิต กิจกรรมท าบุญหนา้บา้นหลงับา้น ผูว้ิจยัไดส้อบถาม
กิจกรรมน้ีโดยไดรั้บการอธิบายวา่ เป็นการท าบุญหมู่บา้นประจ าปี โดยช่วงเยน็จะเป็นการสวดมนต์
เยน็หลงับา้นและตอนเช้าไดย้า้ยมาท าบุญหน้าบา้นโดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เช้า
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เยน็และชาวบา้นจะน าอาหารคาวหวานมาถวายพระสงฆ์และรับประทานด้วยกนั (ประเพณีน้ีใน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆเรียกวา่ท าบุญกลางบา้น) ซ่ึงกล่าวรายละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งบทต่อไป 
 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากจึงมีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
ของประชาชนจากภาคเกษตรกรรมเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไป ประชาชนส่วนหน่ึง
จากจังหวัดต่างๆได้เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีเป็นจ านวนมาก ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในพื้นท่ีเดิมซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซ่ึงมีอาชีพหลกัในดา้นเกษตรกรรมซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัก่อน  แต่เม่ือมี
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเกิดข้ึน ท าให้พื้นท่ีเกษตรลดลง ท่ีนากลายเป็นพื้นท่ีของโรงงาน
อุตสาหกรรม คนอยธุยาส่วนหน่ึงจึงเขา้ไปท างานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมๆกบัคนต่างถ่ินท่ีเขา้มา
อาศยัและประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม การเข้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อยลง   
อย่างไรก็ตาม ความผูกพันทางศาสนาของประชาชน ท่ีเข้ามาอาศัยและท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยายงัฝังลึกๆในจิตใจอนัมีแต่โบราณยงัปรากฏให้เห็น
อยูท่ ัว่ไปจากประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาท่ีประชาชนมาร่วมมากมาย  วดัก็ยงัเป็นสถานหน่ึงแห่ง
หน่ึงท่ีมีบทบาทให้คนในทอ้งถ่ินและคนต่างถ่ินไดเ้ขา้มาท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล สวดมนตภ์าวนา
และประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาร่วมกนัในโอกาสต่างๆของวนัส าคญัทางศาสนา 
 
คติควำมเช่ือ วฒันธรรมเกีย่วกบัประเพณแีละพธีิกรรมทำงพระพุทธศำสนำ  
 ลกัษณะความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีผลต่อเน่ืองมาตั้งแต่ก่อนสมยัราชอาณาจกัรอยุธยาเป็นราช
ธานีจนถึงปัจจุบนัน้ี ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือของประชาชนในจงัหวดัอยุธยามีหลายประการเช่น 
ความเช่ือเร่ืองวิญญาณบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้และการนับถือภูตผีปีศาจในฐานะเทพประจ า
ธรรมชาติต่างๆ เช่น เทพประจ าป่าเขาล าเนาไพร  เทพประจ าพื้นดินคือพระแม่ธรณี เป็นตน้  เม่ือคน
ไทยนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติก็ยอมรับคติความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณี 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาดว้ยเช่น การให้ทาน รักษาศีล สวดมนตเ์จริญภาวนาและน าหลกัพุทธ
ธรรมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามต่างๆในชีวิต  อีกอย่างหน่ึงคือ  คนไทยมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัขอมโบราณ  เราจึงยอมรับคติความเช่ือของขอมน ามาใช้ในรูปแบบการ
ปกครอง การใชภ้าษา  เช่น การจารึกค าสอนพระพุทธศาสนาการใชร้าชาศพัทเ์ป็นตน้ และในยุคท่ี
ขอมเรืองอ านาจขอม คนไทยได้น าคติความเช่ือ ประเพณีพิธีกรรม ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูท่ี
ผ่านขอมไปด้วย เช่นการสร้างศาลหลักเมือง ศาลพระภูมิ  ดังนั้น พิธีกรรมต่างๆคนไทยจึงเป็น
ผสมผสานระหวา่งคติความเช่ือในพระพุทธศาสนา และคติความเช่ืออ่ืนๆท่ีสังคมไทยรับเขา้มา 
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 พระศรีคัมภีร์ญำณ(2555:5)รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยัไดก้ล่าวถึงการผสมผสานระหวา่งศาสนากบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินวา่ เหตุปัจจยัท่ีท าให้ศาสนา
แผข่ยายไปในวงกวา้งและรวดเร็วท่ีสุดในภูมิภาคแห่งน้ี ไม่ใช่การส่งพระธรรมทูตหรือนกัเผยแผท่  า
การเผยแผศ่าสนา แต่การเคล่ือนตวัของกลุ่มคนในรูปแบบของพอ่คา้วาณิชและการอพยพเคล่ือนยา้ย
ถ่ินฐานของผูค้นจากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึงต่างหาก ท่ีท าใหศ้าสนาแผข่ยายออกไปอยา่งรวดเร็วและแผไ่ป
ในวงกวา้ง คนในยุคนั้นเคล่ือนยา้ยอพยพอยู่เร่ือยก็แสวงหาแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ เช่น
ทองค า โลหะในภูมิภาค สันนิษฐานวา่ภูมิภาคน้ีจะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุโดยเฉพาะทองค า จึง
ได้ช่ือว่า “สุวรรณภูมิ” และได้กล่าวถึงการผสมผสานของวฒันธรรมในสุวรรณภูมิไวว้่า เม่ือ
พระพุทธศาสนาถูกน ามาเผยแผ่ ประวติัศาสตร์วฒันธรรมยุคน้ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา
ค่อนขา้งมากและพระพุทธศาสนามีบทบาทเด่นเร่ือยมาจนถึงสมยัพนม ทวารดีและศรีวิชยั    เม่ือ
ขอมเรืองอ านาจตั้งแต่ประมาณ พ..ศ. 1345  สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี  2    จนถึง พ.ศ.  1700   สมยั
พระเจา้สุริยวรมนัท่ี  2 ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดูน่าจะมีบทบาทโดดเด่นข้ึนมาแทนท่ีในภูมิภาคแห่งน้ี
พร้อมๆกบัพระพุทธศาสนามหายานซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีพระเจา้กนิษกมหาราชส่งสมณ
ทูตออกไปเผยแผ่(เหมือนกับท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงท า)ในท่ีต่างๆต่อมา ประมาณปี1800 
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มีบทบาทเด่นข้ึนมา ส่วนศาสนาอิสลามเร่ิมเข้ามามีบทบาทใน
ภูมิภาคน้ีในตอนท่ีพ่อคา้วาณิชบางส่วนเร่ิมเปล่ียนทางคา้ขายจากเส้นทางสายไหมมาเป็นเส้นทาง
ทะเล(ผา่นอินเดีย ศรีวชิยั กวางตุง้)   
 พระธรรมปิฎก(ประยทุธ์ ยุตฺโต)( 2548:143-176) ไดก้ล่าวถึงการเขา้มาพระพุทธศาสนาเขา้
สู่สังคมไทยไวส้รุปไดด้งัน้ี 
 พ.ศ. 620 พระเจา้กนิษกมหาราช ทรงอุปถมัภส์ังคายนาคร้ังท่ี 4 ของฝ่ายมหายาน ณ เมือง
ชโลธรและทรงส่งสมณทูตออกประกาศพระศาสนาในอาเซียกลางเป็นตน้ คราวนั้นพระเจา้ม่ิงต่ีทรง
น าพระพุทธศาสนาเขา้ไปเผยแพร่หลายในประเทศจีน และไดส่้งทูตสันถวไมตรีมายงัขุนหลวงเมา้
กษัตริย์ไทยผู ้ครองอาณาจักรอ้ายลาว ท าให้ราษฎรไทย 51,890 ครอบครัวหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาคร้ังแรก 
 ราว พ.ศ. 1300    พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขา้สู่ภาคใต ้      กษตัริยแ์ห่งศรีวิชยั ในเกาะ
สุมาตราเรืองอ านาจแผ่อาณาเขตมาถึงจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ท าให้คนทางภาคใต้นับถือ
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน มีพระบรมธาตุไชยาและพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ในปัจจุบนัน้ี 
 ราว พ.ศ.1600 พระเจา้อนุรุทธมหาราช กษตัริยพ์ุกามขยายอาณาจกัรมายงัแหลมทอง ไดน้ า
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาดว้ย ฝ่ายไทยถูกจีนรุกรานถอยร่นลงมาตอนใต ้เม่ืออาณาจกัรอา้ย
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ลาวสลายตวั มีอาณาจกัรน่านเจา้เขา้มาแทนท่ี ราวพ.ศ.1299 ขนุทา้วกวาโอรสขุนบรมแห่งอาณาจกัร
น่านเจา้ ได้ตั้งอาณาจกัรโยนก เชียงแสนในสุวรรณภูมิ กาลเวลาผ่านไป คนไทยได้กระจายทัว่
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปัจจุบนัน้ี คนไทยได้รับพระพุทธศาสนาแบบ
พุกามซ่ึงแพร่หลายในฝ่ายเหนือ 
 ราวพ.ศ. 1800 อาณาจกัรพุกามและกมัพูชาเส่ือมอ านาจลงคนไทยไดต้ั้งอาณาจกัรลา้นนา
และอาณาจกัรสุโขทยัข้ึน ส่วนทางตอนใต ้คนไทยไดรั้บพระพุทธศาสนาแบบลงักาซ่ึงมีพระสงฆ์
ไทยและลงักามาตั้งส านกัและเผยแผ ่ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว ในปีพ.ศ. 
1820  พอ่ขนุรามค าแหงข้ึนครองราชย ์ทรงทราบกิตติศพัทข์องพระสงฆเ์ถรวาทแบบลงักาวงศจึ์งได้
นิมนต์พระมหาสังฆราชจากนครศรีธรรมราชมาพ านักท่ีว ัดอรัญญิก ในสุโขทัยจึงท าให้
พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและนิกายมหายานท่ีคนไทยนบัถือกนัมาก่อนนั้นได้
ผนวกเป็นนิกายเถรวาทแบบลงักาวงศ ์ในราว พ.ศ.1897 พญาลิไท กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ราชนดัดาของพ่อ
ขนุรามค าแหงข้ึนครองราชย ์ ไดอ้าราธนาพระมหาสามีสังฆราชเมืองลงักามาสู่สุโขทยั ในปีพ.ศ.
1904 คร้ันออกพรรษา พระองคไ์ดมี้พระราชศรัทธาออกผนวชชัว่คราว และไดท้รงนิพนธ์หนงัสือ
ไตรภูมิพระร่วง ทรงสอนศีลธรรมแก่ประชาชน เผดียงสงฆใ์ห้เรียนพระไตรปิฎกในปราสาท และ
ไดอุ้ปถมัภกิ์จกรรมทางพระพุทธศาสนามากมายจนพระพุทธศาสนาตั้งอยูอ่ยา่งมัน่คงในอาณาจกัร
ไทยและเป็นศาสนาประจ าอาณาจกัรไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นตน้มา   
 เม่ือมีการสถาปนาราชอาณาจกัรอยุธยาข้ึนเป็นราชธานีพร้อมกับการเส่ือมอ านาจของ
อาณาจกัรสุโขทยั  อาณาจกัรอยุธยาไดย้อมรับนบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลงักาวงศ์
เช่นเดียวกบัอาณาจกัรสุโขทยั  เน่ืองจากอาณาจกัรอยุธยาด ารงเป็นราชธานีอยา่งยาวนาน จึงมีลทัธิ
พิธีกรรมต่างๆมากมายท่ีได้รับจากคติความเช่ือท่ีไดรั้บจากบรรพบุรุษ  พระพุทธศาสนา  ศาสนา
พราหมณ์ ขอม และประเทศต่างๆท่ีเขา้เจริญสัมพนัธไมตรี ในดา้นต่างๆ    เม่ืออาณาจกัรอยุธยามี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัประเทศต่างๆทั้งการท าสงคราม การคา้ การศาสนา และดา้นอ่ืนๆ จึงท า
ใหค้ติความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวฒันธรรมและวถีิการด ารงชีวติเปล่ียนแปลงไป  
 หลกัฐานการสร้างวดัในสมยัอยธุยา ปรากฏวา่   พระมหากษตัริยห์ลายพระองคท์รงสร้าง 
วดัประจ าพระองค ์เช่น พระเจา้ปราสาททองทรงสร้างวดัชยัวฒันาราม โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบนครวตัของขอม พระเพทราชาทรงสร้างวดับรมพุทธารามซ่ึงปัจจุบันตั้ งอยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาเป็นวดัท่ีถูกสร้างข้ึนโดยไดน้ ากระเบ้ืองเคลือบมุงหลงัคาจึง
เรียกวา่ วดักระเบ้ืองเคลือบ และมีวดัอ่ืนๆอีกหลายวดัท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึน ตวัอยา่งวดัท่ี
น ามาแสดงไว้ท่ี น้ี  เพื่อต้องการแสดงให้เ ห็นว่า  พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงนับถือ
พระพุทธศาสนาโดยปฏิญาณพระองคเ์ป็นพุทธมามกะและทรงให้อุปถมัภค์  าจุนพระพุทธศาสนาทั้ง
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การศึกษาและการสร้างว ัดวาอารามประจ า รัชกาลและอุทิศให้พระประยูรญาติ  ท าให้
พระพุทธศาสนามีความเจริญมัน่คงตลอดสมยัอยธุยา 
 ชำญวิทย์ เกษตรศิริ(2550:-302-304)ไดก้ล่าวถึงพระพุทธศาสนาในอาณาจกัรอยุธยาไวว้่า 
ในสมยัอาณาจกัรอยธุยาไดมี้การบนัทึกการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ดว้ยการสร้างวดัวาอารามไว้
จ  านวนมาก ดงันั้นพระสงฆ์ในอาณาจกัรอยุธยาน่าจะได้รับแบบแผนการปฏิบติัสืบทอดประเพณี
จากนิกายหินยาน(ลงักาวงศ)์เหมือนในแวน่แควน้สุโขทยันัน่เอง 
 พระภิกษุในสมัยอยุธยาท่ีเราเคยได้ยินช่ือหรือคุ้นเคยก็มีพระอาจารย์ธรรมโชติ ของ
ชาวบา้นบางระจนั พระมหานาค ซ่ึงเช่ือว่าน ากลุ่มชาวบา้นท าการขุดคลองป้องกนัขา้ศึก ดงันั้น จึง
เรียกคลองสายน้ีว่า คลองมหานาค แมพุ้ทธบญัญติัจะก าหนดให้มีพุทธบริษทั 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาก็ตาม แต่ในสังคมอยุธยานั้น ภิกษุมีความส าคญัอยูม่ากทีเดียว ในจดหมายเหตุของ
โยสต์สเคาเต็น ผูจ้ดัการบริษทัการคา้อีสท์อินเดียของฮอลนัดา(พ.ศ.2179)ไดก้ล่าวถึงพระสงฆ์ใน
อยธุยาไวด้งัน้ี 
 “ในวดัท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นมีพระสงฆอ์ยูจ่  านวนมาก ซ่ึงด าเนินชีวิตยูด่ว้ยความสงบเงียบและ
มีระเบียบอนัดีงามตามวิถีแห่งพระสงฆ ์ไดรั้บการยกย่องให้เป็นผูป้ฏิบติักิจทางศาสนา และมีชีวิต
อยู่ด้วยการรักษาพรหมจรรย์ รักษาศีลบริสุทธ์ิ  ทั้งจะตอ้งอยู่ในโอวาทของเจา้วดัและเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายศาสนจกัรอ่ืนๆพระสงฆท์ั้งหมดข้ึนอยูใ่นความดูแลของพระราชาคณะ เจา้อาวาสวดัส าคญัใน
กรุงศรีอยธุยา ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสังฆนายกพระสงฆท์ั้งหมด(เฉพาะในอยุธยาแห่งเดียวมีมากกวา่สาม
หม่ืนรูป)” 
 ในระบบสังคมอยธุยานั้น พระสงฆจ์ะถูกงดเวน้การถูกเกณฑ์แรงงานตามระบบไพร่ ดงันั้น 
ศกัดินาหรือฐานะของพระสงฆ์จึงอยู่นอกเหนือระบบ “เจา้กบัไพร่”หรือ “นายกบับ่าว”กล่าวคือ 
พระสงฆเ์ป็นชนชั้นท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ของคนในสังคม และการบวชเป็นพระสงฆน์ั้น   
ก็มีทั้งการบวชตลอดชีวิตหรือบวชเพียงระยะหน่ึง         ตวัอย่างเช่นในกรณีพระบรมไตรโลกนาถ 
พระองคไ์ดอ้อกผนวชในสมยัท่ีครองราชยส์มบติัอยู ่และไดถื้อเป็นราชประเพณีท่ีถือปฏิบติัสืบทอด
กนัต่อมาของกษตัริยส์ยาม ท่ีตอ้งออกผนวชเป็นพระภิกษุก่อนข้ึนเสวยราชสมบติัหรือไม่ก็ออก
ผนวชในสมยัท่ีก าลงัครองราชสมบติัอยูก่็ได ้
 แต่ก็มีการบวชอีกแบบหน่ึงท่ีถือว่า เก่ียวกบัปัญหาการเมือง เช่นการบวชเพื่อหนีภยัพิบติั 
โดยเฉพาะราชภยั ดงักรณีของพระมหาจกัรพรรดิขณะท่ียงัเป็นพระเฑียรราชาอยู่ ได้ทรงผนวช
เพื่อให้รอดพน้จากการท าร้ายของฝ่ายขุนวรวงศาธิราชและเจา้แม่อยู่หัวศรีสุดาจนัทร์หรือในกรณี
พระนารายณ์ทรงจดัการบวชใหแ้ก่ขา้ราชบริพารผูจ้งรักภกัดีก่อนท่ีจะเสด็จสวรรคต ซ่ึงก็เป็นวิธีช่วย
รักษาชีวติของคนเหล่านั้นไวไ้ด ้หรือการท่ีทาสจะเป็นไทหรือเป็นอิสระแก่ตวั ท าให้ความเป็นทาส
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ส้ินสุดลงได้อีกทางหน่ึงดว้ย ก็เพราะการท่ีนายทาสอนุญาตให้ทาสนั้นบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้
เป็นกรณีพิเศษ 
  ช ำญวิท ย์  เ กษตร ศิ ริ  (2550:304) ได้ก ล่ า ว ถึ งก า รบวชของผู ้ห ญิงห รือแม่ ชี ใน
พระพุทธศาสนาไวว้า่  เม่ือพระพุทธศาสนาตกมาถึงเมืองไทยนั้น หาไดมี้การสืบต่อประเพณีการมี
ภิกษุณีอย่างในสมยัพุทธกาลไม่ ดงันั้นหากสตรีใดตอ้งการออกบวช ก็เพียงโกนหวั โกนคิ้ว นุ่งห่ม
ผา้สีขาว ซ่ึงเรียกว่า “ชี”  หรือ “แม่ชี” ชีส่วนใหญ่จะอายุมากและถูกก าหนดใหม่หน้าท่ีคอย
ปรนนิบติัพระสงฆ ์แต่ก็ไดรั้บการเคารพกราบไหวเ้กือบเสมอพระสงฆ ์
 “แม่ชี” เหล่าน้ี   จึงถูกจดัเขา้อยูใ่นกลุ่มของอุบาสิกา    ในจดหมายเหตุของโยสต ์สเคาเตน็ 
ก็ไดก้ล่าวถึง “ชี”ไวด้งัน้ี นอกจากพระสงฆท่ี์เป็นชายแลว้ ตามวดัใหญ่ส าคญัๆยงัมีชีแก่อยูอี่กไม่
นอ้ย ชีเหล่านั้นโกนหวันุ่งขาวห่มขาวและอยูใ่นท่ีก าหนดใหอ้ยู ่
 รวมความแลว้ พระสงฆ์และแม่ชีในสังคมไทยมีความส าคญัมาตั้งแต่ก่อนการมีอาณาจกัร
ต่างๆและไดรั้บการอุปถมัภค์  าชูบูชาจากทั้งพระมหากษตัริยแ์ละประชาชนเสมอเหมือนเป็นเทวดา 
คือเปรียบดงัเน้ือหาบุญของโลกตามพุทธบญัญติันัน่เอง 
 การท่ีพระสงฆ์ในสมยัอยุธยาได้รับการยกย่องในฐานะเป็นปูชนียบุคคลท่ีควรกราบไหว ้
เน่ืองพระสงฆมี์ศีลาจารวตัรท่ีงดงาม ประพฤติอยูใ่นพระธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัด และพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพุทธมามกะเคารพนบัถือพระรัตนตรัย เม่ือผูบ้วชนั้นไม่วา่จะเป็นพระมหากษตัริยห์รือเช้ือ
พระราชวงศห์รือไพร่ทาสเขา้ไปบวชในพระพุทธศาสนา จึงไดรั้บการเคารพบูชา เม่ือหากประพฤติ
ผิดพระธรรมวินยั จึงตอ้งถูกลงโทษจากทางบา้นเมืองด้วย           เพื่อป้องกนัมิให้พระสงฆ์อาศยั
พระศาสนาด ารงอยูแ่ละป้องกนัการหนีราชการออกบวช    อีกประการหน่ึงเป็นการบ าเพญ็อภยัทาน
ดว้ยการให้ชีวิตซ่ึงเป็นคติความเช่ือชาวพุทธอยู่แลว้ ซ่ึงเป็นเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัราชภยั   หาใช่ผูท้  า
ผดิทัว่ไปท่ีเขา้ไปบวชไม่ ผูท้  าผิดอาชญาอ่ืนๆตอ้งไดรั้บโทษตามปกติของบา้นเมืองและการบวชใน
กรณีเช่นนั้นเป็นการอนุโมทนาบุญท่ีผูท่ี้เขา้ไปบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงต่อไป  
 ในสมยักลางของอยธุยาไดมี้ชาวต่างชาติหลายชาติดว้ยกนัเขา้มาคา้ขายและประกอบอาชีพ
ต่างๆในราชอาณาจกัรไทยและบางกลุ่ม บางชาติมีวตัถุประสงคใ์นน าศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอ่ืนๆ
มาเผยแผใ่นราชอาณาจกัรไทย โดยพระมหากษตัริยไ์ทยทรงให้เสรีภาพในการนบัถือศาสนาแก่คน
ต่างชาติและคนไทยดว้ย  ท าให้ต่างชาติมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมใน
ศาสนาท่ีตนนบัถือยา่งเสรี นกัการทูตชาวฝร่ังเศส และชนชาติอ่ืนๆท่ีมาอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรอยุธยา
สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือไดต้ามศรัทธาของตน และมีอิสระในการนบัถือ
ศาสนาและเช่นในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ให้การอุปถมัภแ์ละให้เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา การท่ีพระนารายณ์ให้ความอุปถมัภ์ศาสนาต่างๆน้ี ท าให้นกัการทูตฝร่ังเศสน า
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ความขอ้น้ีกราบทูลพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งราชอาณาจกัรฝร่ังเศสว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เห็นจะมีพระราชศรัทธาเล่ือมใสในศาสนาคริสต ์ ต่อมานกัการทูตชาวฝร่ังเศสไดน้ าพระราชสาส์น
จากพระเจา้หลุยส์ท่ี14 ทูลเชิญใหส้มเด็จพระนารายณ์มหาราชเขา้รีตนบัถือศาสนาคริสต ์
 พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2540: 153-154)ไดแ้สดงไวว้่า เหตุการณ์ส าคญัยิ่งใน
รัชกาลน้ี คือมีการติดต่อคา้ขายกบัชาวยุโรปมาก ชาวยุโรปเขา้มานอกจากเพื่อการคา้ขายแลว้ ก็น า
คริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วย    สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระราชศรัทธามัน่คงใน
พระพุทธศาสนา  แต่ก็ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา   นอกจากจะออกพระราชกฤษฎีกา
อนุญาตให้ราษฎรนับถือศาสนาใดๆก็ไดแ้ลว้ ยงัทรงอุปถมัภ์ศาสนาอ่ืนๆโดยเฉพาะคริสต์ศาสนา
ท่ีมากบัชาวตะวนัตกดว้ย เช่นโปรดใหส้ร้างวดัเซนตโ์ยเซฟ ท่ีสถิตของสังฆนายกท่ีอยุธยาและสร้าง
วดัเซนตเ์ปาโลท่ีลพบุรีและตะนาวศรี เป็นตน้ 
 โดยเฉพาะเวลานั้นราชส านักอยุธยามีสัมพนัธภาพไมตรีแน่นแฟ้นเป็นพิเศษกบัพระเจา้
หลุยส์แห่งฝร่ังเศส พระเจา้หลุยส์และพวกบาทหลวงถึงกบัคิดว่า พระองค์ทรงเล่ือมใสในคริสต์
ศาสนา พระเจา้หลุยส์ได้ทรงส่งเอกอคัรราชมทูตมาเจริญพระราชไมตรีและทูลเชิญสมเด็จพระ
นารายณ์เขา้รีตดว้ย   ใน พ.ศ.2228    สมเด็จพระนารายณ์ทรงผ่อนผนั        โดยใช้พระปรีชาญาณ
ตอบพระราชสาสน์วา่ “หากพระผูเ้ป็นเจา้พอพระทยัใหพ้ระองคเ์ขา้รีตเม่ือใด ก็จะบนัดาลศรัทธาให้
เกิดข้ึนในพระทยัของพระองคเ์ม่ือนั้น” นบัวา่เป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวกบักิจการพระศาสนาอยา่ง
หน่ึง เพราะมิฉะนั้น กิจการบา้นเมืองคงผนัแปรไปมากมาย 
 การอยูร่่วมของคนไทยและคนต่างชาติท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั โดยไม่ท าร้ายเบียดเบียนให้
ไดรั้บความทุกขค์วามเดือดร้อนซ่ึงกนัและกนัอนัเน่ืองมาจากสาเหตุทางศาสนานั้น ถือวา่ สังคมไทย
เป็นสังคมท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัน้ี จะเห็นได้
วา่ สังคมของคนอยธุยาในปัจจุบนัน้ีแมจ้ะมีการนบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
ท่ีต่างกนัแต่ก็อยูร่่วมกนัได ้ไม่มีความขดัแยง้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาแต่ประการใด 
 พระศรีคัมภีรญำณ(2555:8)รองเลขาธิการ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ได้
กล่าวถึงคติความเช่ือของคนสุวรรณภูมิไวว้า่ ผูค้นในภูมิภาคน้ีนบัถือศาสนาผ ีบูชางู กบ สุนขั มีเร่ือง
ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาวา่ในตอนท่ีพระโสณะ พระอุตตระและคณะเดินทางมาถึงภูมิภาคน่ี ตอ้ง
ต่อสู้กับลัทธิความเช่ือถือของคนท้องถ่ินหลายอย่าง เช่นชาวบ้านเช่ือว่าทุกคร้ังท่ีเกิดใหม่ จะมี
รากษสข้ึนจากทะเลมากินเด็กเล่าว่า พระโสณะ พระอุตตรและคณะไดต่้อสู้ปรบมือกบัรากษสอยู่
เป็นประจ า 
 ประเพณีนิยมอีกย่างหน่ึงคือ นิยมท ากลองมโหระลึกทองสัมฤทธ์ิ ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์
ศกัด์ิสิทธ์ิ ปรากฏให้เห็นอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นมณฑลยนูนาน เวียดนามและประเทศไทยปัจจุบนั เม่ือ



15 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนาจากอินเดียและศาสนาอิสลามจากเปอร์เซีย เคล่ือนตวัเขา้
มาสู่ภูมิภาคน้ี มีการผสมผสานกับวฒันธรรมท้องถ่ิน จึงเกิดลักษณะเฉพาะถ่ินข้ึนในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามท่ีนบัถือกนัอยูใ่นถ่ินน้ี ซ่ึงแตกต่างท่ีนบัถือกนั
ในถ่ินก าเนิดเดิม ต่อมาเม่ือศาสนาคริสต์เขา้มาและกลายเป็นอีกศาสนาหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ของคนในภูมิภาคน้ีมาจนถึงปัจจุบนั 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งน้ี รวมถึงดินแดนก่อนเป็นอาณาจกัรอยุธยาท่ี
ตั้งอยูน่ั้น ประชาชนในทอ้งถ่ินน้ีมีคติความเช่ือเร่ืองภูตผีปีศาจอยูแ่ลว้เม่ือพระพุทธศาสนาทั้งลทัธิ
เถรวาทและมหายาน ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและศาสนาคริสตถู์กน ามาเผยแผ ่จึงท าใหเ้กิดผสมผสาน
ระหวา่งคติความเช่ือเป็นประเพณี และมีการประกอบพิธีกรรมตามคติความเช่ือของผูค้นแห่งน้ี 
 วฒันธรรมท่ีพฒันาจากคติความเช่ือจนกลายเป็นประเพณี พิธีกรรมท่ีปรากฏอยู่เป็น
วฒันธรรมในสังคมไทยท่ีผูว้ิจยัตอ้งการเสริมเขา้มาในเบ้ืองตน้น้ีคือบทบาทและความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อคนไทย ซ่ึงรวมถึงประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบนัดว้ย 
เพราะคนไทยนั้นไดน้บัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่สมยัพ่อขุนรามค าแหง
แห่งอาณาจกัรสุโขทัยแล้วและอาณาจักรอยุธยาก็ได้ยอมรับ คติความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกับ
ประเพณี พิธีกรรมของไทยซ่ึงมีพื้นฐานส่วนใหญ่จากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกบัอาณาจกัรสุโขทยั 
 บทบำทและควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ 
 พระพุทธศาสนามีบทบาทและมีความส าคญัต่อคติความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณี 
พิธีกรรมของคนไทยท่ีครอบคลุมถึงวิถีการด าเนินชีวิตในทุกๆด้านซ่ึงนักปราชญ์หลายท่านได้
กล่าวถึงในเร่ืองน้ี ซ่ึงจะยกมาเป็นแนวทางในการวจิยัเพื่อใหเ้ห็นวา่ พระพุทธศาสนามีบทบาทและมี
ความส าคญัต่อคนไทยอยา่งไรบา้ง 
 พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต.)(2539:77-88)ไดแ้สดงเหตุผลถึงบทบาทและความส าคญั
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนบัถือมากกวา่ ร้อย
ละ 95 ของประชากรทั้งหมด 
 2.  พระพุทธศาสนาเป็นแกนน าและเป็นรากฐานส าคญัของวฒันธรรมไทย ชีวติของคนไทย
ผกูพนัแนบแน่นอยู่กบัพระพุทธศาสนา ฉะนั้น วงจรชีวิตของคนไทยจึงไดรั้บอิทธิพลและรับการ
ถ่ายทอดมาจากพระพุทธศาสนาทุกดา้น เช่นแนวความคิด ประเพณีต่างๆฯลฯเช่น ตั้งช่ือ โกนผมไฟ 
แต่งงาน และประเพณีและวฒันธรรมอ่ืนๆอีกมากมาย 
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 3.  พระพุทธศาสนาเป็นศูนยร์วมจิตใจท าใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่ชนชาวไทย เม่ือคนไทย
นับถือศาสนาเดียวกันแล้ว กิจกรรมต่างๆในทางศาสนา คนไทยก็ต้องท าร่วมกันในปีหน่ึงๆมี
เทศกาลมากมายและนอกจากน้ี จุดหมายสูงสุดในทางศาสนาก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดว้ย 
 4.  พระพุทธศาสนาเป็นหลักการท่ี ช่วยด ารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีสอนให้คนเช่ือหลกัเหตุผล เม่ือเป็นเช่นน้ี ชาวพุทธไทยจึงเป็นคนมี
เหตุผลและมีใจกวา้งในการนบัถือศาสนาของตน และมีใจกวา้งในการท่ีใครจะนบัถือศาสนาอะไร
หรือศาสนาอ่ืนจะมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย คนไทยก็ใหเ้สรีภาพเตม็ท่ี เป็นตน้ 
 5.  พระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัคู่ชาติไทย เป็นท่ีเขา้ใจในหมู่คนไทยมาตลอดว่า ประเทศ
ไทยมี 3 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้ น และค าว่า ศาสนาในท่ีน้ีคือ 
พระพุทธศาสนา นัน่เอง แมแ้ต่ธงไตรรงค ์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของชาติก็มี 3 สีคือ สีแดง น ้ าเงินและสี
ขาว และสีขาวนั้นก็หมายถึงพระพุทธศาสนา 
 6.  พระพุทธศาสนาสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีรักความเป็นอิสรเสรี คนไทย
นั้น โดยลกัษณะนิสัยแลว้ เป็นชนชาติท่ีรักความเป็นอิสรเสรีภาพมากท่ีสุดชาติหน่ึงในโลก ด้วย
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลและอิสรเสรีในการนบัถือ จึงเหมาะสมเขา้กบัชาติไทยอยา่งยิ่ง 
 7.  พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งส าคญัท่ีหล่อหลอมเอกลกัษณ์ของชาติไทย คนไทยได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนามาก เช่น เป็นคนมีเมตตา กรุณา มีความยืดหยุ่น ประสานประโยชน์
และไม่ชอบความรุนแรง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยในท่ีสุด 
 8.  พระพุทธศาสนาเป็นมรดกและเป็นคลงัสมบติัอนัล ้าค่าของชนชาติไทย เร่ืองน้ีมีให้เห็น
อยู่เต็มเมือง อนัไดแ้ก่ โบราณวตัถุ โบราณสถาน จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมเป็น
ของเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน 
 9.  พระพุทธศาสนาเป็นหลักน าทางการพฒันาชาติไทย ในการพฒันาประเทศ วดัเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา และพระสงฆ์เป็นผูช้ี้ทางและน าในการพฒันาดว้ยและในการพฒันานั้นมี
ทั้งการพฒันาดา้นจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆกนัดว้ย 
 10. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของดี มีค่า ท่ีชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลก
ศิลปวฒันธรรมท่ีพฒันาจนเป็นเอกลกัษณ์ของไทยนั้น รากฐานท่ีแทจ้ริงมาจากพระพุทธศาสนา ซ่ึง
ส่ิงดงักล่าวทั้งหมด ไดก้ลายเป็นอารยธรรมของโลกในท่ีสุด 
 ดังนั้ น จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทและมีความส าคัญต่อคติความเช่ือ
ประเพณี พิธีกรรมอนัเป็นวฒันธรรมในวิถีชีวิตของคนไทยในดา้นต่างๆเช่นในฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติ  เ ป็นว ัฒนธรรมท่ีครอบคลุมสังคมไทยในทุกๆด้านทั้ งการด า เ นินชีวิต ด้าน
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ศิลปวฒันธรรม พิธีกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมไทยมาตลอดตั้งแต่สมยัสุโขทยั
จนถึงปัจจุบนัน้ี 
 พระมหำณรงค์ กนฺตสีโล(2548:ก)ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นของพระพุทธศาสนาวา่ ลกัษณะส าคญั
ของพระพุทธศาสนา คือเป็นศาสนาแห่งการรู้แจง้ดว้ยตนเอง พระพุทธเจา้เป็นผูรู้้แจง้สัจธรรมดว้ย
พระองคเ์องแลว้เปิดเผยต่อมวลมนุษย ์ซ่ึงต่างศาสนาเทวนิยมทัว่ไปท่ีมีบญัญติัค าสอนมาจากการไข
แสดงพระเจ้า    ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา การรู้แจ้งสัจธรรมเป็นเ ร่ืองเฉพาะตน 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาคือมุ่งสอนให้คนตั้งอยูบ่นพื้นฐานของปัญญา รู้จกัใชปั้ญญา
พิจารณาใคร่ครวญก่อนท่ีจะปลงใจเช่ือหรือยึดถือปฏิบติัตามส่ิงใดๆ ไม่ให้รีบด่วนเช่ืออย่างงมงาย
หรือมืดบอด พระพุทธศาสนาแห่งเหตุผลทนต่อการพิสูจน์ทุกยุคทุกสมยัและเขา้กนัได้เขา้หลัก
วทิยาศาสตร์ ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญมากเท่าไร ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นสัจธรรมของพระพุทธศาสนามากข้ึน
เท่านั้น พระพุทธศาสนายงัได้การยอมรับว่าเป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย มีทศันะเร่ืองเสรีภาพ 
ลัทธิความเสมอภาค ความยุติธรรม ความยอมรับมติเสียงข้างมาก ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของ
ประชาธิปไตยเหล่าน้ีปรากฏในหลกัพระพุทธศาสนาอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีพระพุทธศาสนาไดช่ื้อ
ว่า เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ คือสอนให้คนสร้างสันติสุขข้ึนภายในจิตใจเพื่อเป็นพลังสร้าง
สันติภาพภายนอก เพราะลกัษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาขอ้น้ีเอง ช่วงเวลา2547 ปีท่ีผา่นมาชาว
พุทธ ไม่ เคยเบียดเบียนเข่นฆ่า หรือท าลายศาสนาอ่ืนเพื่อเชิดชูประกาศพระพุทธศาสนา    
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล   ในความหมายวา่   หลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้และทรงแสดง
ต่อมวลมนุษย ์เช่น หลกัอริยสัจ หลกัปฏิจจสมุปบาท หลกัขนัธ์ 5 หลกัไตรลกัษณ์เป็นตน้ เป็นหลกั
สัจธรรมท่ีไม่จ  ากดักาลสถานท่ีบุคคล พระพุทธเจา้จะทรงอุบติัหรือไม่ก็ตาม หลกัธรรมเหล่าน้ีก็ยงั
เป็นความจริงแทส้ากลตลอดไป ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธศาสนา จึงเป็นศาสนาสากลเชิงคุณภาพ สาระ
ค าสอนของพระพุทธศาสนา  นอกจากเป็นหลกัสัจธรรมสากลแล้ว ยงัเป็นทางสายกลางทั้งเป็น
ทฤษฎีท่ีเรียกวา่  มชัเฌนธรรมและทางปฏิบติัสายกลางเรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทาท่ีไม่เอนเอียงสุดโต่ง
ดา้นใดดา้นหน่ึงและพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเนน้การปฏิบติัทั้งในระดบัจริยธรรมและปรมตัถ
ธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขจริงๆทั้งในชีวิตปัจจุบนัและภายหน้าตลอดถึงประโยชน์สูงสุดตาม
อุดมคติของพระพุทธศาสนา 
 หลกัพุทธธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นระดบัศีลธรรมจรรยาก็จริงอยู่   แต่อีกส่วน
หน่ึงท่ีตอ้งการกล่าวถึงคือบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเก่าในเร่ืองคติความเช่ือ
เร่ืองไสยศาสตร์เวทมนตร์คาถา ฤกษย์ามต่างๆในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเป็น
สิริมงคลในชีวิต และกลายเป็นประเพณี วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลถึงจนถึงปัจจุบนัน้ี จะเห็นไดว้่า ใน
ยุคปัจจุบนัน้ี จะมีพระเถระผูใ้หญ่หรือเกจิอาจารยข์องจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นจ านวนมาก
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ไดรั้บอาราธนาไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกหรือวตัถุมงคลต่างๆหรือพิธีกรรมอ่ืนๆในจงัหวดัต่างๆ    
คติความเช่ือเร่ืองวตัถุมงคลท่ีสืบทอดกนัมายงัมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือต่อชาวกรุงเก่าจนถึงวนัน้ี 
 ลกัษณะควำมเช่ือของคนไทย 
 ความเช่ือเป็นมูลเหตุให้มีการพัฒนาชีวิตและสังคม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้ นก็จะออกมาทาง
วฒันธรรมซ่ึงแสดงในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรมต่างๆของสังคมไทยและรวมถึงสังคมโลกดว้ย 
ลกัษณะความเช่ือข้ึนอยูก่บัสภาพของสังคมท่ีหล่อหลอมผูค้นในสังคมนั้นให้มีความเช่ือท่ีแตกต่าง
กนัออกไป     เช่นชาวพุทธเช่ือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เช่ือกฎแห่งกรรม ชาวคริสต์ ชาว
มุสลิมมีเช่ือว่า พระเจา้ทรงมีอานุภาพสูงสุดทรงสร้างโลก ทรงสร้างสรรพส่ิง เป็นตน้ ในระดับ
ทอ้งถ่ินก็จะมีความเช่ือท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ความเช่ือจึงเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึง ตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(2546:1093-1165)ใหค้วามหมายของความเช่ือวา่ ใน
ภาษาสันสกฤตใช้ค  าว่า ศรัทธาและในภาษาบาลีใช้ค  าว่า สัทธา หมายถึงความเช่ือ ความเล่ือมใส 
เช่นส้ินศรัทธา ฉันมีศรัทธาในความดีของเขา บางท่ีใช้คู่กบัค าว่า  ปสาทะ เป็นศรัทธาปสาทะเช่ือ 
เล่ือมใส เช่นเขาศรัทธาในการรักษาแบบแพทยโ์บราณ อย่างไรก็ตาม ความเช่ือจึงหมายถึงการ
ยอมรับนับถือส่ิงท่ีตนยกย่องให้คุณค่าต่อส่ิงนั้นๆท่ีฝังลึกๆอยู่ในจิตใจและจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาทางกาย วาจา เช่นการกราบไหว ้การสวดมนตเ์ป็นตน้  
 ชำญวิทย์ เกษตรศิริ(2550:305 )ไดก้ล่าวถึงคติความเช่ือของสังคมอยุธยาไวว้่า “ความเช่ือ
ในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือปาฏิหาริยเ์ป็นความเช่ือดั้งเดิมของคนไทยและคนในอุษาคเนยโ์ดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะในเร่ืองเคร่ืองรางของขลงัซ่ึงถือวา่ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน าติดตวัตลอดเวลา โดยเช่ือว่าจะ
สามารถคุม้ครองป้องกนัอนัตรายนานาได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยามศึกสงคราม คนในสมยัอยุธยา
นั้นจะนิยมเคร่ืองรางของขลงัอนัประกอบดว้ย ตะกรุด ประเจียดและมงคล  เป็นท่ีน่าสนใจว่า ใน
สมยัอยุธยาและสมยัธนบุรีนั้นยงัไม่มีประเพณีหรือความนิยมในการน าพระเคร่ืองมาห้อยคอ หรือ
ใช้เป็นเคร่ืองรางของขลังแต่อย่างใด ประเพณีหอยพระเคร่ืองจะเกิดข้ึนภายหลังในสมัย
รัตนโกสินทร์ นบัแต่มีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกเพิ่มข้ึนเป็นตน้มา 
 เคร่ืองรางของขลงัท่ีนิยมกนัในสมยัอยุธยาท่ีชาญวิทย ์เกษตรศิริกล่าวไวน้ั้น ประกอบดว้ย
ตะกรุด ประเจียด และดา้ยมงคล ตะกรุดท าดว้ยแผ่นโลหะหรือในลานเขียนคาถาอาคมลงไป ส่วน
ใหญ่จะเขียนดว้ยตวัอกัษรขอมเขมรโบราณ แลว้มว้นเป็นรูปกลมยาวและกลวง เพื่อสอดเชือกใช้
คลอ้งคอหรือผกูรอบเอว  ประเจียด คือผา้ท่ีลงเลขยนัตซ่ึ์งอาจจะเป็นรูปต่างๆมีอกัขระและตวัเลข
ประกอบใชผ้กูคอหรือผกูตน้แขน และมงคลหมายถึงดา้ยท่ีไดรั้บการปลุกเสก ท าเป็นวงส าหรับสวม
รอบหวัดงัเช่นท่ีเห็นไดจ้ากนกัมวย 
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 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร(2554:415-419)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและลกัษณะของความเช่ือจึง
ขอสรุปดังน้ี  ความเช่ือมีความส าคญัก็ด้วยเหตุผลท่ีว่า เป็นรากฐานในการตอบข้อสงสัยของ
ปรากฏการณ์ ความเช่ือจึงอาจเป็นเหตุหรือเป็นผลของความรู้ใดๆท่ีก าลงัแสวงหาในฐานะเป็นเหตุ 
ความเช่ือก็จะกลายเป็นสมมติฐานหรือสมมติคติท่ีรอการพิสูจน์ต่อไป ความเช่ือเป็นความรู้อย่าง
หน่ึงแมว้า่ ยงัขาดการยอมรับโดยวิธีการของศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม แต่กระนั้นทั้งความรู้
และความเช่ือก็ไดใ้ชใ้นการส่ือสารอยา่งปนเปจนไม่สามารถแยกส่ิงทั้งสองออกจากกนั มีบ่อยคร้ังท่ี
มีการน าเสนอของบุคคลดว้ยความเช่ือ แต่ผูรั้บสารเขา้ใจวา่เป็นองคค์วามรู้ดงัเช่น นกัเล่นโวหารใน
ปัจจุบนัและพวกโซฟิสมใ์นอดีต  
 ความรู้มกัจะแยกค่านิยมออกไป แต่ความเช่ือพร้อมท่ีจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
ทศันคติท่ีเจือค่านิยม ฉะนั้น ความเช่ือจึงแฝงคุณค่าดว้ยเสมอ เน่ืองจากเป็นทางออกของการแสดง
ความรู้สึกในทางส่ือสาร ยิ่งกว่านั้น ทศันคติท่ีมาจากความเช่ือหน่ึงอาจไดรั้บการพฒันาในรูปของ
พฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากความเหน่ียวแน่นในเร่ืองความเช่ือ เพราะมีความเช่ือจดัอยูใ่นประเภทน้ี
แลว้บุคคลก็มกัจะพยายามรักษาความเช่ือทั้งวิธีปกป้องความเช่ือของตนและโจมตีความเช่ืออ่ืนๆ 
การกล่าวอา้วถึงความเช่ือของบุคคล ก็เพราะบุคคลนั้นเล็งเห็นว่า ส่ิงนั้นๆเป็นความจริงกล่าวคือมี
ความเช่ือมัน่ในส่ิงนั้น ส่ิงนั้นในท่ีน้ีมกัหมายถึงสภาพกายภาพหรือวตัถุเป็นสสารนิยม  
 นอกจากน้ีความเช่ือยงัอาจปรากฏในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม (จิตนิยม) ท่ีเกิดจากในถอ้ย
แถลงหรือประโยคขอ้ความหรือขอ้สรุปทัว่ไปวา่เป็นจริง เช่นความเช่ือทางประวติัศาสตร์เป็นตน้มกั
น าไปอา้งอิงทางกฎหมายและวชิาการ  ระบบความเช่ืออาจแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ  
 1. ความเช่ือในตน (central)เป็นศูนยก์ลางความเช่ือหรือเป็นความเช่ือแต่แรกเร่ิมโดยเกิด
จากความรู้ในตนแลว้ค่อยๆขยายออกไปยงัความรู้ภายนอกตนท่ียงัสัมพนัธ์กบัความเช่ือในตนเช่น  
ความเช่ือในศาสนาเป็นตน้ 
 2.  ความเช่ือรอบตน (intermediate)เป็นความเช่ือภายนอกหรือจากปรากฏการณ์ทางสังคม
ท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับบุคคลนั้ น แต่บุคคลนั้นก็สามารถรับรู้และสังเกตส่ิงภายนอกหรือ
ประสบการณ์ไดโ้ดยเฉพาะจากส่ือไม่วา่จะเป็นส่ือบุคคลและส่ือมวลชน  
 3. ความเช่ือรอบนอก (peripheral)เป็นความเช่ือแบบอนุพนัธ์หรือความเช่ือท่ีสืบเน่ืองแบบ
แรกหรือความเช่ือแบบท่ีสอง ฉะนั้นความเช่ือแบบน้ีจะคุณค่าและตอ้งการตีความประกอบดว้ย ผล
จากความเช่ือแบบน้ีมกัจะมีการโนม้นา้ว การคาดท านายและทางเลือกเกิดข้ึนเสมอจากความเช่ือนั้น 
ความเช่ือแบบน้ี เช่น จะเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดดีท่ีไม่ซ้ือเสียง 
 ดงันั้น ความเช่ือจึงมีความส าคญัในก าหนดคุณค่า ทศันคติและความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีตนเช่ือ
เช่น ความเช่ือในศาสนาท่ีตนนับถือเป็นต้นท่ีท าให้ผูท่ี้มีความเช่ือในศาสนานั้น อาจจะแสดง
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พฤติกรรมออกมาเป็นส่ิงท่ีดีงาม หากความเช่ือท่ีผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็ท  าให้ให้บุคคลนั้น แสดง
พฤติกรรมท่ีผดิท านองคลองธรรม  ความเช่ือจึงก าหนดวถีิชีวติของคนได ้
 หลักศรัทธาหรือความเช่ือของพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทต่อคติความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรมอนัรากฐานทางวฒันธรรมของในวิถีชีวิตของสังคมไทย    ซ่ึงพระธรรมปิฏก(ประยุทธ์ 
ปยตฺุโต. 2543: 467-560) ไดแ้สดงไว ้ผูว้จิยัขอสรุปดงัน้ี 
 1.  ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหน่ึงกระบวนการพฒันาปัญญาและกล่าวไดว้า่ เป็นขั้นตน้ท่ีสุด 
 2.  ศรัทธาท่ีประสงค ์ตอ้งเป็นความเช่ือความซาบซ้ึงท่ีเน่ืองดว้ยเหตุผล มีปัญญารองรับ 
 3.  ศรัทธาท่ีเป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวค (emotion) ถือวา่ เป็นความเช่ือท่ีงมงาย เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ก าจดัออกไปหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 4.  ศรัทธาท่ีมุ่งหมายในกระบวนการพฒันาปัญญานั้น อาจให้ความหมายสั้นๆวา่ เป็นความ
ซาบซ้ึงดว้ยมัน่ใจในเหตุผลเท่าท่ีตนมองเห็น 
 5.  เพื่อควบคุมศรัทธาใหอ้ยูใ่นความหมายท่ีถูกตอ้ง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถา้มี
ศรัทธาเป็นส่วนประกอบขอ้หน่ึงแลว้ จะตอ้งมีปัญญาเป็นอีกขอ้หน่ึงเสมอและตามปกติศรัทธายอ่ม
มาเป็นขอ้ท่ีหน่ึง พร้อมกบัปัญญาเป็นขอ้สุดทา้ย แต่กรณีท่ีกล่าวปัญญา ไม่จ  าเป็นตอ้งมีศรัทธาไว ้
เพราะปัญญาส าคญักวา่ ศรัทธา 
 6.  คุณประโยชน์ของศรัทธาเป็นไปใน 2 ลกัษณะ คือ ในแนวหน่ึงศรัทธาเป็นปัจจยัให้เกิด
ปีติซ่ึงท าใหเ้กิดปัสสัทธิ (ความสงบเยือกเยน็) น าไปสู่สมาธิและปัญญาในท่ีสุด อีกแนวหน่ึงศรัทธา
ท าใหเ้กิดวริิยะ คือความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบติั ทอลองส่ิงท่ีเช่ือนั้น และน าไปสู่ปัญญาในท่ีสุด 
 7.  ศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญา ดงันั้น ศรัทธาจึงตอ้งส่งเสริมความคิดวิจยัวิจารณ์ จึงจะเกิด
ความกา้วหนา้แก่ปัญญาตามจุดหมาย 
 8.  ความเล่ือมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกถือวา่มีขอ้เสียขอ้บกพร่อง แมแ้ต่ความเล่ือมใสใน
ศาสดาเอง พระพุทธเจา้ก็ทรงสอนใหล้ะเสีย เพราะศรัทธาประเภทน้ี เป็นอุปสรรคในการหลุดพน้ 
 9.  ศรัทธาไม่ถูกจดัเป็นองค์มรรค เพราะตวัการท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินกา้วหน้าต่อไป
ในมรรคาน้ี คือปัญญาท่ีพ่วงอยูก่บัศรัทธานั้นต่างหาก และศรัทธาท่ีถือวา่ใชไ้ดต้อ้งมีปัญญารองรับ
อยูด่ว้ย 
 10.  แมศ้รัทธาท่ีพน้จากภาวะเป็นความงมงายนั้นเอง ถา้ไม่ด าเนินการต่อไปถึงขั้นทอลอง
ปฏิบติัเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจกัษ์แก่ตน ก็ไม่นบัวา่เป็นศรัทธาท่ีถูกตอ้งตามความหมายท่ี
แทจ้ริง 
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 11.  แมศ้รัทธาจะมีคุณประโยชน์ส าคญั แต่ในขั้นสูงสุด ศรัทธาตอ้งหมดไป ถา้ยงัมีศรัทธา
อยูก่็แสดงว่า ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะพระอรหนัตบ์รรลุเป้าหมายสูงสุด เป็นผูไ้ม่มีศรัทธา (อสั
สาทะ) ซ่ึงหมายความไดรู้้ประจกัษ ์จึงไม่ตอ้งเช่ือๆใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆ 
 12.  โดยสรุป ความกา้วหนา้ในมรรคน้ี ด าเนินมาโดยล าดบั จากความเช่ือ (ศรัทธา) มาเป็น
ความเห็นหรือความเขา้ใจโดยเหตุผล (ทิฐิ) จนเป็นการรู้เห็น (ญาณทสัสนะ) ในขั้นสุดทา้ยเป็นการ
หมดภาระของศรัทธาโดยส้ินเชิง 
 13.  ศรัทธามีขอบเขตความส าคญัและประโยชน์แค่ไหนเพียงใด เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งรู้เขา้ใจ
ตามเป็นจริง ไม่ควรตีค่าสูงเกินไป แต่ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณีท่ีดูแคลนศรัทธา 
อาจกลายเป็นการเขา้ใจความหมายของศรัทธาผดิ เช่นผูท่ี้เช่ือมัน่ในตนเอง แต่กลายเป็นเช่ือต่อกิเลส
ของตน ในรูปของอหงัการมมงัการไป ซ่ึงเป็นผลร้ายไปอีกดา้นหน่ึง 
 14.  ในระดบัศีล หรือท่ีเรียกวา่ศีลธรรม ศรัทธาเป็นองคธ์รรมส าคญัซ่ึงเก้ือกูลมาก ท าให้คน
มีหลกัตั้งตวัเป็นก าลงัเหน่ียวร้ังและตา้นปะทะไม่ให้ยอมตามส่ิงชกัจูงเยา้ยวนให้ท าความชั่ว อีก
ประการหน่ึงศรัทธาท่ีถูกตอ้งไม่เป็นเหตุใหผ้ดิศีลธรรม 
 15.  ในกระบวนการแห่งการเจริญปัญญา (หรือการพฒันาปัญญา) อาจก าหนดขั้นตอนท่ี
จดัเป็นระยะของศรัทธาไดค้ราว ๆ คือ 
  1) สร้างทศันคติท่ีมีเหตุผล     
  2)  เป็นผูคุ้ม้ครองสัจจะ (สัจจานุรักษ)์ 
  3)  เม่ือฟังทฤษฎี ค าสอน ความเห็นต่างๆของผูอ่ื้นแล้ว พิจารณาด้วยเหตุผลของตน 
แล้ว ไม่ล าเอียงเพราะปัญญา จึงเล่ือมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไป 
  4)  น าส่ิงท่ีใจรับมา มาขบคิดทดสอบดว้ยเหตุผล จนแน่ใจตนวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง
อยา่งแน่นอน 
  5)  ถา้มีความเคลือบแคลงสงสัย รับสอบถามดว้ยใจบริสุทธ์ิ มุ่งปัญญา 
 หลกัการในพระพุทธศาสนา เม่ือพระพุทธเจา้ตรัสหลกัธรรมหมวดใดท่ีกล่าวถึงความเช่ือ
(ศรัทธา) พระพุทธเจา้จะทรงตรัสถึงปัญญาควบคู่ก ากบัอยูด่ว้ยเสมอ เพื่อให้ชาวพุทธรู้จกัใชปั้ญญา
พิจารณาส่ิงต่างๆดว้ยให้รู้แจง้เห็นจริงเสียก่อนแลว้จึงเช่ือส่ิงต่างๆ หลกัศรัทธาเป็นหลกัการส าคญั
ของพระพุทธศาสนาแต่ตอ้งมีปัญญาดว้ย      ตวัอย่างหลกัธรรมท่ีกล่าวถึงศรัทธาและปัญญาควบคู่
เช่น วฒิุธรรม( สัทธา ศีลสุตะ จาคะ ปัญญา) พละ (สัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา) อริยทรัพย ์(สัทธา 
ศีล หิริ โอตตปัปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา)เป็นตน้  
 ลกัษณะความเช่ือท่ีแทจ้ริงของสังคมไทยมีพื้นฐานท่ีส าคญัมาจากพระพุทธศาสนาเป็นหลกั 
ส่วนคติความเช่ืออ่ืนๆท่ีมาจากศาสนาพราหมณ์ หรือลทัธิคติความเช่ืออ่ืนๆผสมผสานปนเปใน



22 

สังคมไทยน ามานั้น เป็นส่วนประกอบท่ีท าให้พระพุทธศาสนาโดดเด่นในฐานะองคป์ระกอบหลกั
ของพิธีกรรมต่างๆ การประกอบพิธีกรรมมีพื้นฐานมาจากความเช่ือหรือศรัทธา   หลกัความเช่ือท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  
 พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2545:181-182)ได้แสดงหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 
ประการ สัทธา(ความเช่ือ ความเช่ือท่ีประกอบดว้ยเหตุผล)มีดงัน้ี 
 1.  กมัมสัทธา เช่ือกรรม เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือวา่กรรมมีอยูจ่ริง คือเช่ือวา่ เม่ือท าอะไรโดย
เจตนา คือจงใจท าทั้งท่ีรู้ ยอ่มเป็นกรรม คือ เป็นความดีความชัว่มีข้ึนในตน เป็นเหตุปัจจยัก่อให้เกิด
ผลดีผลร้ายสืบเน่ืองต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเช่ือว่าผลท่ีตอ้งการจะส าเร็จได้ด้วยการ
กระท า มิใช่ดว้ยออ้นวอนหรือนอนคอยโชค เป็นตน้ 
 2.  วิปากสัทธา เช่ือวิบาก. เช่ือผลของกรรม,เช่ือวา่ผลของกรรมมีจริง คือเช่ือวา่ กรรมท่ีท า
แลว้ตอ้งมีผลและผลตอ้งมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัว่จากกรรมชัว่ 
 3.  กมัมสัสกตาสัทธา เช่ือความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน, เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ
จะตอ้งรับผดิชอบเสวยวบิากเป็นไปตามกรรมของตน 
 4.  ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ มัน่ใจองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บญัญติัวินยัไวด้ว้ยดี ทรงเป็นผูน้ าทางท่ี
แสดงให้เห็นว่า มนุษยคื์อเราทุกคนน้ี หากฝึกฝนตนดว้ยดีก็สามารถเขา้ถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธ์ิ
หลุดพน้ได ้ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงบ าเพญ็ไวเ้ป็นแบบอยา่ง 
 แมว้า่ ชาวพุทธจะมีหลกัศรัทธาทั้ง 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้ก็จริงอยู ่แต่พระพุทธเจา้สอน
ไดท้รงสอนหลกัการพิจารณาในส่ิงท่ีควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ืออยา่งไร ซ่ึงปรากฏตามหลกักาลามสูตร 
 พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต. 2543: 651) ได้แสดงหลักความเช่ือในกาลามสูตร ท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ดงัน้ี 
 “กาลามชนทั้งหลาย เป็นการสมควรท่ีท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลง สมควรท่ีจะสงสัย 
ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดข้ึนในฐานะกาลามชนทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย 
  อยา่ยดึถือ โดยการฟัง(เรียน)ตามกนัมา ( อนุสฺสวน) 
  อยา่ยดึถือโดยการถือสืบๆกนัมา( ปรมฺปรา) 
  อยา่ยดึถือ โดยการเล่าลือ (อิติกิรา) 
  อยา่ยดึถือโดยการอา้งต ารา ( ปิฏกสมฺปทาน) 
  อยา่ยดึถือโดยตรรกะ (ตกฺก) 
  อยา่ยดึถือโดยการอนุมาน ( นย) 
  อยา่ยดึถือโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (อาการปริวติกฺก) 
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  อยา่ยดึถือ เพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฎีของตน (ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติ) 
  อยา่ยดึถือ เพราะมองเห็นรูปลกัษณะวา่น่าเช่ือถือ (ภพฺพรูปตา) 
  อยา่ยดึถือ เพราะนบัถือวา่ ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา (สมโณ โน ครูติ) 
 เม่ือใด ท่านทั้งหลายรู้ดว้ยตนเองวา่ ธรรมเหล่าน้ีเป็นอกุศล ธรรมเหล่าน้ีมีโทษ ธรรมเหล่าน้ี 
วิญญูชนติเตียน ธรรมเหล่าน้ีใครยึดถือปฏิบติัถึงท่ีแล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เก้ือกูล เพื่อ
ความทุกข ์เม่ือท่านทั้งหลายพึงละเสียฯลฯ เม่ือใด ท่านทั้งหลายรู้ดว้ยตนเองวา่ ธรรมเหล่าน้ีเป็นกุศล 
ธรรมเหล่าน้ีไม่มีโทษ ธรรมเหล่าน้ี วิญญูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านั้นยึดถือปฏิบติัถึงท่ีแล้ว จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุข เม่ือนั้ น ท่านทั้ งหลายพึงถือปฏิบัติบ าเพ็ญ(ธรรม
เหล่านั้น)” 
 หลักควำมเช่ือเร่ืองกรรม เป็นหลกัความเช่ือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของพระพุทธศาสนา ชาว
พุทธโดยทัว่ไปจะมีความเช่ือเร่ืองกรรม ผลของกรรม และสัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  ความ
เช่ือเร่ืองกรรมน้ีเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของคนไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
เช่นค าพูดท่ีวา่ อยา่ท าบาปท ากรรมเลย ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม  ทุกคนเกิดมาไม่มีใครพน้หลกั
แห่งกรรมได ้เป็นตน้ 
 สมชัย ศรีนอก(2555:183) ได้อธิบายของกรรมไว ้ดงัน้ี ค  าว่า “กรรม”มาจากค าสันสกฤต 
หมายถึงการกระท า ในพระพุทธศาสนาได้จ  ากดัขอบเขตของกรรมว่าเป็นการกระท า ท่ีเกิดจาก
เจตนา ผลของการการะท ารียกวา่ “วบิาก” พระพุทธเจา้ทรงมีพระด ารัสเก่ียวกบักรรมวา่  
 “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววา่ เจตนาเป็นตวักรรม  บุคคลตั้งใจแลว้ยอ่มกระท ากรรม ทางกาย 
ทางวาจาและทางใจ” และทรงมีพุทธด ารัสต่อไปวา่  
 “ บุคคลหวา่นพืชเช่นไร  ยอ่มไดผ้ลเช่นนั้น    ท าดีไดดี้ ท าชัว่ยอ่มไดช้ัว่”  ดงันั้น กรรมยอ่ม
จ าแนกสัตวใ์หเ้ลวและประณีตได ้ ส่วนการกระท าท่ีไม่มีเจตนาเป็นพื้นฐาน เป็นอาการสักวา่กระท า
ลงไปเรียกวา่  “กิริยา”   ผลท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเพียง  “ปฏิกิริยา”    การกระท าของพระอรหนัต์ ผลของ
การกระท าเป็น “ปฏิกิริยา”  
 ระดับของกรรมในพระพุทธศำสนำ  พระพุทธศาสนาแบ่งกรรมออกเป็น 2 ระดบั คือ กรรม
ในทางศีลธรรมและกรรมในทางปรมตัถธรรม ซ่ึงสมชยั ศรีนอก (2555: 183) ไดอ้ธิบายระดบัของ
กรรมและประเภทของกรรมไว ้ดงัน้ี 
 กรรมในทางศีลธรรม เป็นค าสอนในระดบัเบ้ืองตน้ สอนให้คนมีหิริ โอตตปัปะ มีเมตตา 
กรุณา เพื่อเป็นรากฐานน าไปสู่ความพน้ทุกข์ ค  าสอนในระดบัน้ีตอ้งให้คนเกรงกลวัในผลของการ
ท าชัว่ เพื่อจะใหห้นัมาสร้างกรรมดี เช่น ใครตดัมือลิงในชาติน้ี ชาติหนา้มือจะขาด เป็นตน้ 
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 กรรมในระดับปรมตัถธรรมเป็นค าสอนขั้นสูงมุ่งไปยงัความหลุดพน้จากกรรมทั้งปวง 
พระพุทธเจา้ทรงตรัสกรรมทั้งสองระดบัน้ีในอภิณหปัจเวกขณ์วา่ “สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน 
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรม
ยอ่มจ าแนกสัตวใ์หเ้ลวและประณีต” พุทธพจน์น้ีตรัสในระดบัศีลธรรม ส่วนในระดบัปรมตัถธรรม 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ รูปกายไดส้ลายแลว้ สัญญาดบัแลว้ เวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเยน็แลว้ สังขาร
ทั้งหลายสงบแลว้ วญิญาณถึงความตั้งอยูไ่ม่ได ้
 พระพุทธศาสนาไดแ้บ่งประเภทของกรรมโดยจดัตามช่องทางแห่งการกระท าออกเป็น 3 
อย่าง คือ กายกรรม กระท าท่ีแสดงออกทางกาย เช่น ฆ่าสัตว ์เสียสละแรงกาย วจีกรรม การกระท่ี
แสดงออกทางวาจา เช่น พูดเท็จ พูดค าสัตย์ และมโนกรรม การแสดงออกทางใจ เช่นการคิด
ประทุษร้ายผูอ่ื้น เมตตา 
 พระพุทธศาสนาไดแ้บ่งกรรมหรือการกระท าไว ้3 ลกัษณะ คือ กุศลกรรม การกระท าดีทั้ง
กาย วาจาดว้ยจิตใจท่ีเป็นกุศล อกุศลกรรม การกระท าชั่วทั้ง กาย วาจา ใจด้วยจิตใจท่ีเป็นอกุศล 
และอพยากตกรรม คือการกระท าท่ีเป็นกลางดว้ยเจตนาท่ีเป็นกลาง 
 พระพุทธโฆษาจารย ์นกัปราชญ์ชาวอินเดียได้จ  าแนกกรรมออกเป็น 2 ชนิด(กรรมดีและ
กรรมชัว่) โดยจดัเป็น 3 หมวด ดงัน้ี 
 หมวดท่ี 1 ระยะเวลาท่ีกรรมท่ีให้ผล มี 4 ประเภทคือ ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมท่ีให้ผล
ในปัจจุบนั ใหผ้ลทนัตาเห็น ดว้ยเจตนาท่ีแรงกลา้ อุปัชชเวทนียกรรม กรรมท่ีให้ผลต่อไปดว้ยเจตนา
ท่ีเบากว่า อปรำปริยเวทนียกรรม กรรมท่ีให้ผลต่อจากกรรมประเภทท่ีสองเพราะเจตนาเบากว่า 
อโหสิกรรม กรรมท่ีให้ผลไปแลว้หรือกรรมท่ีไม่มีโอกาสให้ผลเลย เพราะผูก้ระท านั้นส าเร็จมรรค
ผลเสียก่อน 
 หมวดท่ี 2 หนา้ท่ีของกรรม มี 4 ประเภท คือ ชนกกรรม กรรมท่ีแต่งให้เกิด อุปถัมภกกรรม 
กรรมท่ีสนบัสนุนหรือซ ้ าเติมให้ดีหรือชัว่ยิ่งข้ึน อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้นหันเหทิศทางให้ชนก
กรรมเพลาความรุนแรงลง อุปฆำตกกรรม กรรมท่ีท าหนา้ท่ีตดัรอนกรรมเก่าใหข้าดเลย 
 หมวดท่ี 3 กรรมท่ีใหผ้ลตามแรงหนกัเบามี 4 ประเภท คือ ครุกกรรม กรรมหนกัทั้งฝ่ายกุศล
และอกุศล ไดแ้ก่สมาบติั 8 หรืออนนัตริยกรรม พหุลกรรม (อาจิณณกรรม) กรรมท่ีท าบ่อยๆ จนเคย
ชิน จะใหผ้ลหนกัรองจากครุกกรรม  อำสันนกกรรม กรรมท่ีท าเม่ือจวนจิตใกลจ้ะดบัหรือกรรมใกล้
ตาย กตัตตำวำปนกรรม (กตตัตากรรม) กรรมท่ีสักแต่ว่าท า มีเจตนาน้อยมากต่อเม่ือไม่มีกรรมอ่ืน
ใหผ้ลแลว้ กรรมน้ีจึงใหผ้ล 
 ค าสอนเร่ืองบุญบาป เป็นความเช่ือของสังคมชาวพุทธไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองกรรม เช่นค ากล่าวว่า บุญน า กรรมแต่ง หรือค าว่า การกระท าน้ีเป็นบาปเป็นกรรม หรือบุญ
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กรรมของเขา เป็นตน้ บุญเป็นเร่ืองของกรรมดี เช่นไปท าบุญท่ีวดั ฯ กรรมประเภทน้ี เรียกว่า กุศล
กรรม บาปเป็นเร่ืองของกรรมชัว่ เช่นไปฆ่าสัตว ์ฯเป็นอกุศลกรรม 
 พระมหำณรงค์ กนฺตสีโล(2548:104-105) ไดแ้สดงเร่ืองกรรมและการให้ผลของกรรมไว้
ดงัน้ี ตามหลกัพระพุทธศาสนา กรรมแปลวา่ “การกระท า” เป็นค ากลางๆ หากเป็นกรรมดี เรียกว่า 
“กุศลกรรม”  กรรมชั่วเรียกว่า “อกุศลกรรม”    หรือกรรมไม่ดีไม่ชั่ว เรียกว่า “อพัยกยกตกรรม) 
กรรมท าได ้3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กรรมท่ีท าทางกาย เรียกวา่ กายกรรม  กรรท่ีท าทาง
วาจา เรียกวา่ วจีกรรม กรรมทีท าทางใจเรียกวา่ มโนกรรม 
 การกระท าท่ีจะจดัวา่ เป็นกรรมและใหผ้ลจะตอ้งประกอบดว้ยเจตนาหรือความจงใจโดยนยั
น้ี กรรมกับเจตนาจึงเป็นส่ิงเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เจตนาห    ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ, ภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าววา่ เจตนานัน่เอง เรียกวา่กรรม”  บุคคลมีเจตนาแลว้จึงกระท ากรรมดว้ยกาย วาจา  
ดว้ยใจ  การกระท าท่ีไม่มีเจตนา ไม่ถือวา่ เป็นกรรม แต่เป็นเพียงกิริยาและการกระท านั้นก็ไม่มีผล
ต่อผูก้ระท า 
 ตามหลกัพระพุทธศาสนาหลกักรรมนิยามจะสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัหลกัจิตนิยาม จิตนิยาม
ท่ีเป็นตวัร่วมเจตนาชกัน าใหเ้กิดการกระท ากรรมท่ีเรียกวา่ สังขาร ซ่ึงปรุงแต่งจิตให้เกิดการท ากรรม
ทางกาย วาจาและทางใจ มีอยู ่2  ฝ่าย คือ ฝ่ายดีกบัฝ่ายชัว่ สังขารฝ่ายดี ไดแ้ก่ความไม่โลภ(อโลภะ) 
ความไม่โกรธ(อโทสะ) ความไม่หลง(อโมหะ) สังขารฝ่ายชัว่ ไดแ้ก่ ความโลภ(โลภะ) ความโกรธ
(โทสะ) ความหลง(โมหะ) 
 รากเหง้าท่ีจะตดัสินคุณค่าของการกระท าว่าดีหรือชั่ว กล่าวคือ การกระท าใดท่ีเกิดจาก
เจตนาประกอบดว้ยความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง จดัเป็นกรรมดี แต่หากการกระท าใดท่ีเกิดจาก
เจตนาท่ีประกอบดว้ยความโลภ โกรธ หลง จดัเป็นกรรมชัว่ น้ีจดัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกรรม
นิยามและจิตนิยาม การตดัสินว่า เป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่หรือไม่นั้น ถา้ข้ึนอยู่ผลผลิตทางศาสนา
จารีต ประเพณีของแต่ละสังคม เกณฑ์วินิจฉยั ความดี  ความชัว่ เป็นเร่ืองของสังคมนั้น   แต่ทศันะ
พระพุทธศาสนาถือวา่ การตดัสินในลกัษณะท่ีเป็นไปตามคติความเช่ือของสังคมในลกัษณะนั้นเป็น
ส่ิงไม่ถูกตอ้ง พระพุทธศาสนาถือว่า กรรมดี กรรมชั่วสมบูรณ์ในตวัมนัเอง มีค่าในตวัมนัเอง ไม่
ข้ึนอยู่กบับญัญติัหรือการตดัสินใจของสังคมหรือมนุษย ์ แต่ข้ึนอยู่กบัเจตนา จะตอ้งพิจารณาท่ีตวั
เจตนาท่ีเป็นความจงใจเป็นหลกั ไม่ไดดู้ท่ีวตัถุประสงค ์  
 พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตญาโณ)(2541:73) ไดแ้สดงความหมายของกรรมไวด้งัน้ี ค  า
ว่ากรรม พระพุทธเจา้ทรงนิยามไวว้่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็น
กรรม บุคคลมีความจงใจ พูด ท า คิด ไปตามสมควรแก่เจตนท่ีบงัเกิดข้ึนในขณะนั้นๆจากจุดน้ีให้
มองกลบัไปท่ีงานหลกัของจิต  คือ  
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 การรับอารมณ์ท่ีผ่านมาทางประสาทสัมผสั การจ าอารมณ์เหล่านั้นไว ้การคิดอารมณ์
เหล่านั้น และความรู้อารมณ์เหล่านั้น มากบา้งนอ้ยบา้ง งานของจิตท่ีใกลชิ้ดกบักรรมคือ ความคิด 
เป็นเจตน์จ านงท่ีจะคิด จะท า จะพดู ท าใหเ้ห็นวา่กรรมคือส่ิงท่ีใชเ้รียกความจงใจ ตั้งใจท่ีมีอยูเ่ป็นอยู่
โดยธรรมชาติของมนุษย์ และความจงใจน้ีเอง เม่ือเราหันมาตรวจดูความจงใจท า พูด คิดใน
ชีวิตประจ าวนัของคนแต่ละคนก็จะพบว่า เกาะกลุ่มเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ ความคิดดี คิดไม่ดี คิด
กลางๆ แสดงวา่ กรรมก็มี 3 ประเภท คือ กรรมดี กรรมท่ีเป็นกลางๆ และกรรมท่ีไม่ดี ตวัปรุงแต่งให้
เกิดความคิดจนออกมาเป็นกรรมคือสังขารในขนัธ์ท่ี  4 ท่ีท่านแบ่งเป็น 3 คือ สังขารฝ่ายดี ฝ่ายไม่ดี
และฝ่ายกลางๆ พระพุทธเจา้ทรงแบ่งไวด้ว้ยภาษาบาลีวา่ กุสลา ธมฺมา ธรรมท่ีเป็นกุศลให้ผลเป็น
ความสุข กุศลแปลวา่ ฉลาด แสดงวา่ เป็นฝ่ายตรงกนัขา้มกบัอวิชชา นัน่คือ วิชชา ปัญญาญาณ เป็น
ตน้ อกุสลา ธมฺมา ธรรมท่ีเป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข ์อกุศล แปลวา่ ไม่ฉลาด โง่ เขลา แสดงวา่ 
เป็นอาการของอวชิชา คือ ความไม่รู้นัน่เอง 
 กรรมคือ เจตนาท่ีบุคคลกระท า พดู คิดตามแรงผลกัดนัของอวิชชา ท่านเรียกวา่อกุศลกรรม 
ท่ีมีรากเหง้าคือ อกุศลมูล คือ โลภ โกรธ หลงนั่นเอง ส่วนเจตนาท่ีบุคคลกระท า พูดคิดตาม
แรงผลกัดนัของวิชชา ท่านเรียกวา่ กุศลกรรม ท่ีมีรากเหงา้คือ กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ 
 สรุปว่า กรรมท่ีท าดว้ยเจตนานั้นเป็นฝ่ายดีให้ผลเป็นสุข กรรมท่ีเป็นฝ่ายชัว่นั้นให้ผลเป็น
ทุกข์ เกิดจากกุศลมูล อกุศลมูล หลักความเช่ือเร่ืองกรรมจึงเป็นหลักการส าคัญอย่างหน่ึงใน
พระพุทธศาสนา              
 ดงันั้น หลกัคติความเช่ือของคนไทยทัว่ไป รวมทั้งคนไทยในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาดว้ย
ลว้นไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือเดิมของบรรพบุรุษไทยท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นหลกัท่ีสืบเน่ือง
มาชา้นานโดยความเช่ือเร่ืองการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้อนัเป็นพุทธิปัญญาแลว้ความเช่ือกรรมก็เป็น
ส าคญัของชาวพุทธ และความเช่ืออ่ืนๆท่ีไดรั้บคติความเช่ือบริบททางสังคมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สังคมไทยซ่ึงได้หล่อหลอมน ามาใช้เป็นวิถีชีวิตจนเป็นคติความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมอัน
รากฐานของวฒันธรรมของสังคมไทย จนถึงปัจจุบนัน้ี 
 ประเพณ ีพธีิกรรมของสังคมไทย  
 ประเพณีและพิธีกรรมเป็นวฒันธรรมอีกอยา่งหน่ึงท่ีคนไทยไดรั้บจากพระพุทธศาสนาเป็น
ส่วนมาก พระมหากษตัริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและได้ทรงน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม เป็นตน้  ลทัธิพิธีกรรมท่ีเน้นความ
ศักด์ิสิทธ์ิตามคติของศาสนาพราหมณ์และขอม เข้ามาเก่ียวข้องในรูปแบบทางพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยู่มากเป็นเพราะคนไทยมีลักษณะพิเศษมีอ านาจในการดึงดูดส่ิงท่ีดีงามของ



27 

ต่างชาติต่างภาษามาเป็นของตนเอง ประเพณี พิธีกรรมต่างๆท่ีจัดข้ึนมีทั้ งในราชส านักและ
ประชาชนทัว่ไป 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน2543(2546:663)ได้ให้ค  านิยามความหมายของ
ประเพณีไวว้า่ประเพณี น. ส่ิงท่ีนิยมถือประพฤติปฏิบติัสืบๆกนัมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม 
หรือจารีตประเพณี(ส.ปฺรเวณิ; ป.ปเวณิ) ประเพณีนิยม น.ประเพณีของสังคมท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนั
มาและพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2543(2546:788)ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ พิธีกรรมไว ้
น. การบูชา,แบบอยา่งหรือแบบแผนต่างๆท่ีปฏิบติัในทางศาสนา 
 บันเทงิ พำพจิิตร( 2549:77-79)ไดก้ล่าวถึงการใหค้วามหมายของประเพณีโดยอา้งในแปลก 
สนธิรักษ์ (2523:193)ว่า ท่านไดใ้ห้ความหมายของประเพณีว่า ประเพณีเป็นเร่ืองของพิธีท่ีปฏิบติั
สืบๆมา มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขคงไวบ้า้ง ประเพณีแสดงถึงสัญลกัษณ์ของชาติและไดแ้บ่งประเภท
ของประเพณีไว ้3 ประเภทคือ  
 1. จารีตประเพณี (Mores) คือประเพณีท่ีตอ้งประพฤติเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยาของ
สังคม ถือกนัวา่ มีคุณค่าต่อบุคคลในสังคมนั้นๆใครฝ่าฝืนหรือเฉยเมยถือวา่เป็นการละเมิดกฎสังคม 
ผดิประเพณีของสังคม ถือเป็นความผดิความชัว่ มีโทษ เช่นประเพณีการแต่งงาน 
 2.  ขนบธรรมเนียม (Institution) คือประเพณีท่ีวางเป็นระเบียบไว ้จะเป็นโดยตรงหรือโดย
ออ้มก็ตาม เช่นเขียนเป็นกฎหรือระเบียบให้กระท าร่วมกนัมีขอ้อา้งอิงเป็นตวับทกฎเกณฑ์ โดยออ้ม
หรือโดยปริยาย คือรู้กนัเอง ถือสืบๆกนัมา คนในถ่ินนั้นปฏิบติักนัอยา่งนั้น เช่น ประเพณีท าบุญเล้ียง
พระ เป็นตน้ 
 3.  ธรรมเนียมประเพณี (Convention) คือเร่ืองเก่ียวกบัธรรมดาสามญัของสามญัชน ไม่
ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษ ปรับไหมเหมือนจารีตประเพณี ไม่มีระเบียบเคร่งครัดเหมือน
ขนบธรรมเนียม ผูท้  าผิดประเพณีน่ีไม่ถือเป็นเร่ืองเสียหายหรือมีโทษมากนัก เพียงแต่ถือว่า ผูผ้ิด
ประเพณีเป็นผูไ้ร้การศึกษา ขาดคุณสมบติัผูดี้ เช่นการแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน เดิน นัง่ นอน 
อนัไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
 ลกัษณะของประเพณีไทยถือวา่เป็นพิธีราษฎร์ จะแบ่งออกเป็น 3  ประเภทคือ  
 1.  ประเพณีเก่ียวกบัครอบครัว ไดแ้ก่ ประเพณีเก่ียวกบัการบวช การแต่งงาน การเกิด การ
ตาย การท าบุญบา้นเป็นตน้ 
 2.  ประเพณีส่วนร่วม ไดแ้ก่ประเพณีท่ีทุกคนในชาติจะกระท าร่วมกนั เช่นประเพณีท าบุญ
ปีใหม่ ตรุษสงกรานต ์ประเพณีท าบุญวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
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 3. ประเพณีทอ้งถ่ิน ได้แก่การแต่งกายของชาวภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ้การท าบุญ
ร่วมกนัของชาวภาคเหนือ การทอผา้ของชาวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การแสดงหนงัตะลุงของชาว
ภาคใต ้การร าวงของภาคกลางเป็นตน้ 
 ประเพณีของครอบครัวจะเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือในพระพุทธศาสนา 
โดยใหจ้ดัพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัคือประเพณีการบวช การแต่งงาน พิธีการตาย  
ซ่ึงแต่ละประเภทพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ประเพณีการบวช เป็นประเพณีท่ีชายไทยอายุ 20 ปีข้ึนต้องบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นประเพณีท่ี มีมาตั้ งแต่สมัยพุทธกาล การบวชถือว่า เ ป็นญาติกับ
พระพุทธศาสนา บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ซ่ึง
เป็นประเพณีปฏิบติั เช่น พอ่แม่น าบุตรชายไปฝากท่านเจา้อาวาสท่ีวดั เพื่อให้รับเป็นศิษยเ์พื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนบรรพชาอุปสมบท ซ่ึงเรียกว่า นาค พิธีบวช มีพิธีปลงผม พิธีท าขวญันาค พิธีแห่
นาค อาจจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม เม่ือก่อนจะบวช 1 พรรษาหรือ 3  เดือน อาจจะมาหรือ
น้อยกว่าก็ได้ข้ึนอยู่กบัศรัทธาและกาลเวลาของผูบ้วช ในสมยัก่อนผูท่ี้บวชเรียนมา เม่ือลาสิกขา
ออกเป็นคฤหสัถจ์ะเรียกวา่ “ฑิต”ซ่ึงมาจากค าวา่ บณัฑิต หมายถึงคนท่ีบวชเรียนอบรมศึกษามาแลว้ 
 2.  ประเพณีการแต่งงาน สังคมทุกสังคมถือปฏิบติักนั ยอ่มแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ
คติความเช่ือธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติักนัมา จุดหมายส าคญัก็เพื่อผกูความสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้น 
เพื่อประกาศความสัมพนัธ์ฉันสามีภรรยาและให้เป็นไปตามประเพณี นิยมในสังคมไทยแต่ละ
ทอ้งถ่ินอาจจะมีขั้นตอนของการปฏิบติัแตกต่างกนัออกไปบา้งแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วจะมีแนว
ปฏิบติัคลา้ยๆกนั มีพิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธีแห่ขนัหมาก การรดน ้าประสาทพร การท าบุญเล้ียงพระ พิธี
ส่งตวัเจา้สาว เป็นตน้ 
 การประกอบพิธีในขั้นตอนต่างๆมกัจะมีการหาฤกษย์ามท่ีดีเสียก่อน โดยมีความเช่ือวา่ เม่ือ
ฤกษท่ี์ดีแลว้จะท าใหคู้่สมรสอยูกิ่นดว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
 การสู่ขอเป็นประเพณีท่ีท ากนัมานานแลว้ และยงัถือปฏิบติักนัอยูอ่ยา่งกวา้งขวางกล่าวไดว้า่ 
การกระท าทุกราย เพียงแต่วา่ บางรายอาจจะกระท ากนัอยา่งง่ายๆ อยา่งไม่เป็นพิธีการ อยา่งไรก็ตาม 
ถือกนัวา่ พิธีการสู่ขอเป็นสิริมงคลทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และเป็นการให้เกียรติแก่ฝ่ายหญิง ฝ่าย
ชายจะใหเ้ถา้แก่ไปทาบทามผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงและตกลงเร่ืองสินสอดทองหมั้น ถา้ฝ่ายหญิงไม่ขดัขอ้ง
ก็จะมีพิธีการสู่ขอ การหมั้น และพิธีอ่ืนๆ ต่อไป 
 3.  พิธีการตาย การตายเป็นท่ีสุดของชีวิต คนตายไปแลว้ก็ไม่สามารถท าอะไรไดอี้ก จึงตก
เป็นภาระของคนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัท่ีจะตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการใหเ้ป็นไปตามประเพณี  ประเพณีไทยแต่
เดิมนั้น เม่ือคนหมดลมหายใจไปแลว้ก็จะจุดเทียนประจ าชีวติท่ีเคยจุดให้ในวนัแรกเกิดไวข้า้งๆเตียง 
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ไม่แตะตอ้งรบกวนผูต้ายก่อนไฟดวงนั้นจะดบัไป ซ่ึงแสดงว่าไดต้ายไปแลว้อยา่งแน่นอน ก็จะเผา
หรือใช้ส าลีชุบน ้ าอุ่นเช็ดถูและรัดเส้นเอ็นให้มีสภาพศพท่ีน่าดู แลว้จดัดอกไม ้ธูปเทียนอย่างละ 1 
ดอก กบัดอกไม ้1 กระทง ซ่ึงเรียกวา่ ธูปเทียนลาตาย ไปบอกเล่าผูท่ี้นบัถือและบอกเวลารดน ้ าศพให้
ญาติพี่นอ้งและเพื่อนสนิททราบ 
 การอาบศพ เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผูต้าย  พิธีอาบน ้ าศพจะใชร้ดศพแทนคือรดท่ีมือผูต้าย ต่อ
จากการอาบน ้ าแล้วก็จะเอาศพลงหีบ(โลง) ศพท่ีเตรียมเอาไว ้บางคนก็จะตั้งศพไวใ้นบา้นเพื่อ
สะดวกแก่การท าบุญให้ทานต่อหน้าศพไปจนถึงวนัเผาศพ บางคนไม่สะดวกก็อาจน าศพไปท่ีวดั 
การตั้งศพบ าเพญ็กุศล 3 คืนหรือ 5 หรือ  7 ตามท่ีเจา้ภาพสะดวก หลงัจากนั้นก็จะท าการฌาปนกิจ
ศพ หลงัจาการท าฌาปนกิจศพแลว้ จะท าบุญ  7 วนั 50 วนั หรือ100 วนั อาจจะเป็นท่ีบา้นหรือท่ีวดั
ตามสะดวก บางแห่งนิยมนิมนตพ์ระสงฆม์าเทศน์ หรือบวชสามเณรให้แก่ผูเ้สียชีวิต ซ่ึงก่อนแต่นั้น
ในระหวา่งนั้น จะมีการสวดพระอภิธรรม โดยพระสงฆจ์ านวน 4 รูปในวนัท่ีท าบุญเผาศพจะนิมนต์
พระสงฆฉ์ันภตัตาหารเพลตามก าลงัศรัทธาของเจา้ภาพและนิมนต์พระสงฆจ์ านวน 4 รูปสวดหน้า
ศพ มีการทอดผา้บงัสุกุล สวดมาติกาบงัสุกุล เป็นต้น ซ่ึงเป็นประเพณีนิยมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ี
ปฏิบติักนั 
 3. ประเพณีท่ีชาวพุทธไทยมีกิจกรรมร่วมกัน เช่นพิธีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา 
ประเพณีทอดกฐิน ทอดผา้ป่าเป็นตน้ 
 ประเพณีสงกรานต์คนไทยไดเ้ร่ิมประเพณีน้ีในสมยัสุโขทยัเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบนัน้ี 
โดยก าหนดจดัในวนัท่ี 13 -16 เมษายน ถือวา่เป็นปีใหม่ไทย เม่ือทางราชการก าหนดให้วนัท่ี 1 
มกราคมเป็นปีใหม่ตามคติชาวโลก ในเทศกาลวนัสงกรานต์มีการท าบุญตกับาตร การปล่อยนก
ปล่อยปลา สรงน ้ าพระพุทธรูป พระสงฆ์ รดน ้ าด าหัวผูใ้หญ่ การสาดน ้ ารดน ้ ากัน เป็นต้น โดย
ประเพณีสงกรานตมี์ประสงคเ์พื่อขอพระจากผูใ้หญ่และความสนุกสนาน 
 ประเพณีเขา้พรรษา เป็นประเพณีท่ีพระสงฆ์เขา้จ  าพรรษาในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน 
โดยทัว่ไปชาวพุทธไทยไปท าบุญถวายผา้อาบน ้ าฝน เทยยธรรม เทียนพรรษา แก่พระสงฆ์ท่ีจ  า
พรรษาตลอดไตรมาส 
 ประเพณีทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เป็นประเพณีท่ีสืบเน่ืองจากการเขา้พรรษา เม่ือออกพรรษา
แลว้ จะมีพิธีทอดกฐินนบัตั้งแต่แรม 1 ค ่าเดือน11 ถึงวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 12  เป็นประเพณีท่ีชาวพุทธ
ไทยทอดกฐินแก่พระสงฆ์ตามวดัวาอารามท่ีมีพระสงฆ์จ  าพรรษาอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่
สมยัสุโขทยั ส่วนการทอดผา้ป่า เป็นการทอดผา้ไตรจีวรแก่พระสงฆไ์ดต้ลอดปีไม่จ  ากดักาลเหมือน
การทอดกฐิน 
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 นอกจากพิธีดงักล่าวแลว้มีประเพณีทอ้งถ่ิน อาจจะปรารภเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้จดัข้ึน
ในโอกาสต่างๆในทอ้งถ่ินนั้นๆ ในการท าบุญประเภทต่างๆจะมีระเบียบขั้นตอนต่างๆซ่ึงเรียกว่า
พิธีกรรมหรือศาสนพิธีในเร่ืองน้ีได้มีผูใ้ห้ความหมายของพิธีกรรมและความส าคญัของพิธีกรรม
ดงัน้ี 
 กรมกำรศำสนำ (2547: 1)ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ พิธีกรรมไวด้งัน้ี ค าว่า พิธี คือแบบ
แผนหรือแนวทางการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้น เป็นตอน อนัจะท าให้งานท่ีจดัข้ึนเป็นไป
ดว้ยความถูกตอ้งราบร่ืน เรียนร้อย และบรรลุจุดหมายของงาน ค าวา่ กรรม คือ การกระท า  พิธีกรรม 
จึงเป็นงานท่ีจดัข้ึนตามลทัธิหรือความเช่ือตามขนบธรรมเนียมเพื่อความขลงัหรือความเป็นสิริมงคล 
ดงันั้น ค าว่า พิธีกรรมหมายถึงการกระท าท่ีมีแบบแผน ระเบียบพิธีการท่ีผูป้ระกอบพิธีทางศาสนา
สร้างสรรค์ข้ึน ดูศกัด์ิสิทธ์ิและขลังสร้างความเช่ือมัน่และเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดศรัทธาต่อศาสนา 
พิธีกรรมทางศาสนา เป็นส่ิงชโลมใจให้ศาสนิกชนมีความช่ืนใจ อ่ิมใจ พิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัศาสนิกชนจนกวา่จะเจาะหรือท าลายเปลือก
ทะลุไปสู่แก่นแทข้องศาสนาได ้ศาสนพิธีจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงอยูข่องศาสนาเช่นกนั 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2537:24)ไดแ้สดงถึงความส าคญัของพิธีกรรมว่า อีก
ดา้นหน่ึงพิธีกรรมเป็นส่ิงน้อมจิตใจให้เกิดความเล่ือมใส และเพิ่มพูนศรัทธา เพราะพิธีกรรมท่ีท า
ถูกต้องจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพรักพร้อม ความพร้อมเพรียงและความประสาน
กลมกลืน เช่นคนเป็นร้อยเป็นพนั ถ้าสวดมนต์ประสานเสียง กิริยาวาจาก็เรียบร้อย ท าให้เกิด
ศรัทธาปสาทะพร้อมกนั 
 ปฐมพงศ์  โพธ์ิประสิทธินันท์(2550:61)ไดแ้สดงถึงความเช่ือและพิธีกรรมไวใ้นงานวิจยัวา่ 
พื้นท่ีของกรุงศรีอยุธยาซ่ึงแต่เดิมคือหนองโสน เป็นอดีตเมืองเก่าของเขมรซ่ึงเคยนับถือศาสนา
พราหมณ์มาก่อนนัน่เอง ท าให้เกิดคติความเช่ือวา่ “พุทธกบัไสยอาศยักนั”ข้ึนอยา่งแพร่หลาย ตรงน้ี
เองท่ีท าให้กรุงศรีอยุธยาแตกต่างจากอาณาจกัรสุโขทยั    อยู่ท่ีวา่กษตัริยส์มยัอยุธยาไดรั้บอิทธิพล
จากลทัธิเทวราชของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซ่ึงรับมาแต่อาณาจกัรพระนคร ท าให้มีการจดัพระราช
พิธีวางเสาหลกัเมืองตามแบบลทัธิเทวราช ซ่ึงมีการจบัคนเป็นๆมาเซ่นสังเวยดว้ย 
 คติความเช่ือลทัธิศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่ออาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาในเบ้ืองตน้ของพิธี
ราชาภิเษกของพระเจา้อู่ทองปฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยานั้น         พระองคไ์ดท้รงเชิญพราหมณ์
มาจากกรุงพาราณสี ประเทศอินเดียมาเพื่อประกอบพิธีดงัค าใหก้ารของชาวกรุงเก่าวา่   
 “ สมเด็จพระเจา้อู่ทองผูค้รองกรุงศรีอยธุยาเป็นพระแผน่ดินใหญ่ในสยามประเทศ มีกระมล
เจตนาจ านงผูกพนัในสัณฐวมิตรต่อกรุงพาราณสีราชธานี ขอเจริญทางพระราชไมตรีมายงัพระเจา้
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กรุงพาราณสี  ผูธ้  ารงอยูใ่นทศพิธราชธรรมอนัมหาประเสริฐ ดว้ยบดัน้ี กรุงศรีอยุธยา ผูเ้ปนมิตรของ
พระองค์ประสงค์จะได้พราหมณ์ผูรู้้ราชพิธี 8 คน อนัเปนเผ่าพงษพราหมณ์แท้แต่อุภโตชาติ มา
กระท าการราชพิธีราชาภิเษกให้เป็นศิริสวสัดิพิพฒันมงคลและเป็นแบบอย่างราชประเพณีไวใ้น
สยามประเทศสืบไปภายน่าส้ินกาลชา้นาน” (พนัตรีหลวงพระโยธาธรรมนิเทศ. 2546: 53) 
 ในการสร้างเสาหลักเมืองของกรุงศรีอยุธยามีเ ร่ืองเล่ากันได้มีการน าชีวิตของคน
ผูเ้คราะห์ร้ายจ านวน 4 คนฝังท่ีศาลหลกัเมืองเพื่อให้เป็นเทพารักษเ์ฝ้าศาล ซ่ึงเป็นความเช่ือลทัธิบูชา
ยญัท่ีตอ้งใชชี้วติคนหรือสัตวเ์ป็นเคร่ืองสังเวยบูชา  
 พลำดิสัย  สิทธิธัญกิจ(2537:29)ให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัพิธีวางเสาหลกัเมืองเอาไวว้า่  โบราณ
ถือวา่ พิธีสร้างพระนครหรือสร้างบา้นเมืองตอ้งฝังอาถรรพ ์8 ประตูเมือง ตอ้งฝังเสาหลกัเมือง การ
ฝังเสาประตู เสาหลกัเมือง และเสามหาปราสาท ตอ้งเอาคนเป็นๆฝังลงในหลุม ในการกระท าพิธี
ตอ้งเอาคนช่ือ อิน. จนั. มัน่. คง.ไปนั้น ใครเคราะห์ร้ายเกิดขานรับข้ึนมาก็จะถูกเอาตวัไปฝังในหลุม 
กลายเป็นผเีฝ้าเสาหลกัเมืองเฝ้าปราสาท เฝ้าประตูไป 
 ลทัธิยญัพิธีต่างๆท่ีมีในสมยัอาณาจกัรอยุธยา สันนิษฐานวา่ เกิดจากแนวความคิดความเช่ือ
ของขอมโบราณท่ีคนไทยเก่ียวขอ้งในฐานะเป็นประเทศท่ีคนไทยรับวฒันธรรมของขอมมาชา้นาน 
โดยขอมรับมาจากลทัธิประเพณีของศาสนาพราหมณ์มาอีกทอดหน่ึง เช่นการประกอบพิธีกรรมท่ี
เกิดจากความเช่ือของศาสนาพราหมณ์นั้น ท าให้พระมหากษตัริย์ไทยทรงเห็นว่า พิธีกรรมนั้น
ศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นส่ิงท่ีดีงาม อีกประการหน่ึง น่าจะเป็นสาเหตุท่ีไทยเห็นความยิ่งใหญ่ของขอมใน
ดา้นต่างๆ พระมหากษตัริยจึ์งตอ้งการสร้างให้อาณาจกัรไทยยิ่งใหญ่เช่นขอมบา้ง จึงมีโบราณสถาน
หรือเทวสถานคลา้ยๆของขอมอยูเ่ป็นจ านวนมาก   ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือท่ีขอมรับ
จากอารยธรรมของอินเดียซ่ึงมีอิทธิพลต่อชาวอุษาคเนย ์
 ลทัธิความเช่ือท่ีไดรั้บจากศาสนาพราหมณ์ เช่นเร่ืองการสร้างศาลหลกัเมืองในปัจจุบนัน้ีมี
กระจายอยูท่ ัว่ไปในสังคมประเทศไทยท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา คือ ศาลหลกัเมืองในระดบัจงัหวดั
ซ่ึงไดม้าจากศาสนาพราหมณ์     แต่หอพระประจ าจงัหวดัเพื่อให้ประชาชนกราบไหว ้ไม่กระจาย
ทัว่ไปทุกจงัหวดั มีบางจงัหวดัเท่านั้น ในระดบัชาวบา้นท่ีปลูกบา้นเรือนจะมีศาลพระภูมิสร้างไว้
ประจ าบา้น ประจ าบริษทั โรงงาน ซ่ึงรวมทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งระดบักระทรวง กรม  กองต่างๆ 
เพื่อกราบไหวบู้ชาเซ่นสรวงกนันั้น ซ่ึงปัจจุบนัน้ีจะเห็นอยูท่ ัว่ไป เป็นหลกัฐานท่ีประจกัษใ์ห้เห็นกนั
ทั่วประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นซ่ึงว ัฒนธรรมความเช่ือเก่ียวกับความเช่ือของคนไทยท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา     แต่มีลทัธิความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ท่ีแฝงลึกๆอยูใ่นจิตใจของคนไทย จน
ยากท่ีแยกวา่อะไรเป็นของพระพุทธศาสนาหรือของศาสนาพราหมณ์ 
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 ดงันั้น ลทัธิพิธีกรรมต่างๆในราชอาณาจกัรอยุธยานั้น  จะไดรั้บจากคติความเช่ือของลทัธิ
ศาสนาพราหมณ์นั้น จะเห็นได้ว่า พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาส่วนมาก  จะ
เก่ียวขอ้งกบัพระนามของพระเจา้ในศาสนาพราหมณ์ เช่น    พระรามาธิบดี    พระนเรศวร พระ
นารายณ์ พระราเมศวร  เป็นตน้     แต่พระนามทางพระพุทธศาสนาก็ปรากฏให้เห็นเช่นกนั เช่น 
พระบรมไตรโลกนาถ พระมหาธรรมราชา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์
มีอิทธิพลต่อราชส านักกรุงศรีอยุธยามาก เช่นพิธีประจ าปีครบ 12 เดือน จะเป็นพิธีกรรมของ
พราหมณ์เป็นส่วนมากเช่น   พระราชพิธีสงกรานต ์ในเดือน 5   พระราชพิธีจรดพระนงัคลั (แรกนา
ขวญั) ในเดือน 6  เป็นตน้     ประเพณีและพิธีกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมในพระพุทธศาสนา
เช่น พระราชพิธีอาสาฬหบูชา อุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรเท่าพระชนมายุ     เดือน10 
เป็นพระราชพิธีภทัรบท  เป็นพิธีฉลองพระภิกษุและสามเณรนาคหลวง      เดือน 11    พระราชพิธี
พระราชทานจุลกฐิน เป็นตน้จะเห็นว่า ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆจึงปะปนกนัระหว่างศาสนา
พราหมณ์ และพระพุทธศาสนา ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนต่างๆตามประเพณีและระเบียบพิธีกรรมท่ีเน่ือง
ดว้ยคติความเช่ือประชาชนทัว่ไป และราชประเพณีท่ีจดัต่อเน่ืองกนัมาแต่โบราณกาล 
 ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า ศาสนพิธี   ท่ีนิยมจดัข้ึนใน
ฐานะเป็นพระราชพิธี และพิธีกรรมทัว่ไปของประชาชนท่ีจดัข้ึนในโอกาสต่างๆ  ประเพณีและ
พิธีกรรมของสังคมไทยนั้นเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา เพราะสังคมไทยเป็นสังคมพุทธ และมี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญัของพิธีกรรมไวด้งัน้ี 
 ประชิด สกุณะพัฒน์(2548:8) แสดงความเห็นเก่ียวกบัประเพณี พิธีกรรมในพระพุทธศาสนาวา่ 
ศาสนพิธีหมายประเพณีทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีทอดกฐิน พิธีทอดผา้ป่า และพิธี
ถวายผา้จ าน าพรรษา เป็นตน้ และกล่าวถึงคุณค่าของศาสนาท่ีมีคุณค่าต่อผูป้ฏิบติั  6 ประการ คือ  
 1.  เกิดศรัทธาในศาสนา  

2.  เป็นส่ิงนอ้มน าใหศ้าสนิกชนละเวน้ความชัว่ ท าความดี และท าใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
3.  เขา้ใจหลกัธรรมของศาสนา 
4. เกิดความสุขใจต่อผูป้ฏิบติั 
5. เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ 
6.  เป็นการอนุรักษข์นบธรรมเนียมสืบไป   

 พิธีกรรมท่ีกระท าในโอกาสต่างๆ ลกัษณะส าคญัของประเพณี คือส่ิงท่ีปฏิบติัเช่ือถือกนัมา
นานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือการกระท าท่ีไดสื้บต่อกนัมา และยงัมีอิทธิพลอยูใ่นปัจจุบนั
ประเพณีท่ีกล่าวถึงคติความเช่ือและการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรม ท่ีบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของสังคมโลกและสังคมไทย 
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 เดือน ค ำดี (2545: 45) ไดแ้สดงถึงความส าคญัของพิธีกรรมไวด้งัน้ี 
 พิธีกรรมทุกอยา่งมีความส าคญัต่อจิตใจ มีความศกัด์ิสิทธ์ิและมีอ านาจมาก สามารถสะกด
ใหผู้อ้ยูใ่นพิธีทุกคนสงบเงียบ หยดุกิจกรรมอ่ืนๆ หนัมาสนใจเตรียมท าส่ิงเดียวกนัอยา่งเอาจริงเอาจงั 
ทุกคนส ารวมเตรียมตวัเตรียมใจพร้อมท่ีจะท าเร่ืองนั้น พิธีกรรมอาจะเร่ิมจากคนสองคนสามคน ท า
อยา่งหน่ึงอย่างใดพร้อมเพรียงกนั และจะชกัจูงให้คนจ านวนมากหนัมาท าตามไปได ้ในระยะแรก
อาจจะท าตามเพียงสักว่าท า โดยเสียไม่ได ้แต่ถา้ท าหลายคร้ังหลายหน ท านานๆไป จิตใจจะพลอย
โนม้นอ้มตามไปดว้ย และไดก้ล่าวถึงพิธีกรรมวา่มีความส าคญัและมีคุณค่าหลายประการคือ 
 1.  เป็นเคร่ืองสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น    ศาสนาของกลุ่ม
เทวนิยมแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัเทพเจา้ ในศาสนาอเทวนิยมแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัผูป้ฏิบติัธรรม 
 2.  เป็นเคร่ืองสร้างศรัทธาในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ กิจกรรมในการแสดงพิธีกรรม เช่น การกราบ 
การไหว ้การสวดมนต์ดว้ยเสียงอนัดงัอนัน่าเกรงขาม รวมทั้งการใชอุ้ปกรณ์ เช่นดอกไม ้ธูปเทียน 
เป็นตน้ 
 3.  เป็นเคร่ือง ชกัจูง ดึงดูดอารมณ์ ท าให้เกิดความสบายใจ เอิบอ่ิมใจปรารถนาท่ีจะรักษา
รูปแบบเน้ือหาและอุดมคติของพิธีกรรมนั้น พิธีกรรมเป็นเปลือกท่ีห่อหุ้มแก่นของศาสนาไว ้
พิธีกรรมจึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ น่าศรัทธาเล่ือมใส เป็นส่ือท่ีท าใหผู้ศ้รัทธาเขา้ถึงแก่นแทข้องศาสนาได ้
 พิธีกรรมจึงมีความส าคญัต่อจิตใจท่ีเป็นภาวะท่ีเร้นลบัและศกัด์ิสิทธ์ิ มีผลต่อสภาพจิตใจ
ของผูศ้รัทธาต่อศาสนา ท าให้มีความสุขและอ่ิมใจและเป็นหนทางท่ีชกัน าเขา้สู่เป้าหมายสูงสุดของ
ศาสนาได้ พิธีกรรมท่ีคนไทยจดัข้ึนในโอกาสต่างๆนั้นถือว่าเป็นวฒันธรรมของสังคมไทยท่ีมี
ลกัษณะเป็นของตนเอง 
 วฒันธรรมในสังคมไทย 
 วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรมในสังคมไทยมีพื้นฐานจากพระพุทธศาสนา ไดมี้
นกัวชิาการใหค้วามหมายของวฒันธรรมไวห้ลากหลาย ซ่ึงจะยกมาเป็นตวัอยา่งดงัน้ี  
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน2543(2546:1058) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมว่า 
น.ส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามใหห้มู่คณะ เช่นวฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของ
หมู่คณะเช่น วฒันธรรมพื้นบา้น วฒันธรรมชาวเขา 
 จ ำนง อดิวัฒนสิทธ์ิและคณะ (2547:15-16)   ได้กล่าวถึงการอธิบายความหมายของ
วฒันธรรมของนกัการศึกษาไทยและต่างประเทศสรุปไดว้า่ “วฒันธรรม” เป็นค าท่ีพลตรีพระเจา้วรวงศ์
เธอกรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ ทรงบญัญติัข้ึนและไดมี้ใชเ้ป็นหลกัฐานทางราชการคร้ังแรกเม่ือ
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ปี พ.ศ.2483 โดยทรงแปลจากภาษาองักฤษ คือ culture ซ่ึงเป็นค าท่ีมาจาก cultural ในภาษาละติน 
อนัหมายถึง การเพาะปลูกคือการปลูกฝัง 
 พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 ไดใ้ห้ความหมายว่า วฒันธรรม หมายถึง 
ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติ
และศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน (อา้งในภทัราพร จนัตะนี 2555:7) 
 ช ำนะ พำซ่ือ(2545:31) ไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรม วา่ คือ ความเจริญงอกงามท่ีมนุษย ์
ท าให้เกิดข้ึนจากบรรพบุรุษแลว้ถ่ายทอดไปยงัอนุชนรุ่นหลงั ซ่ึงเรียกอยา่งหน่ึงวา่ มรดกทางสังคม 
พระราชบญัญัติวฒันธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485 ได้ให้ความหมาย วฒันธรรมไวด้ังน้ี 
วฒันธรรม หมายถึงลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลม
เกลียวกา้วหน้าของชาติ ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หมายถึงสภาพท่ีเป็นความเจริญงอกงาม และ
ไดแ้สดงถึงประเภทของวฒันธรรมไว ้2 ประเภทคือ ความเจริญทางวตัถุและความเจริญทางจิตใจวา่ 
วฒันธรรมทางวตัถุ หมายถึง ความอยูกิ่นดี มีท่ีอยูอ่าศยั มีส่ิงอุปโภค ฯลฯ และความเจริญทางจิตใจ  
หมายถึง มีความซ่ือสัตย ์มีเมตตากรุณา  มีความบริสุทธ์ิใจไม่อิจฉาริษยา และไม่มีความตระหน่ี 
ฯลฯยงัหมายความรวมถึงส่ิงท่ีท าให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงามได้แก่ การศึกษาวิชา
ความรู้อนัเป็นเคร่ืองบ ารุงความคิดใหเ้กิดปัญญาและศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย คลอด
ถึงระเบียบประเพณี ซ่ึงเป็นส่งเสริมความรู้สึกทางจิตใหง้อกงาม อนัเป็นความสุขใจ  
 วฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องส่งเสริมให้สมดุลกัน หากชาติใดมีวฒันธรรมสอง
ประเภทน้ีไม่สมดุลกนั จะเรียกวา่มีวฒันธรรมสมบูรณ์ไม่ไดแ้ละเกิดอนัตราย 
 สนธ์ิ บำงยีขั่นธ์และวิธำน สุชีวคุปต์(2533: 92-93) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของวฒันธรรม
วา่มี 3 ประการซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ความคิด (Ideas) หรือวฒันธรรมทางความคิด (คติธรรม) ได้แก่ความเช่ือต่างๆซ่ึง
แสดงออกในทางศาสนา วรรณคดี สุภาษิตหรือคติชาวบา้น เช่นคนไทยไดท้  าบุญดว้ยการให้ทาน 
รักษาศีล เจริญภาวนา ดว้ยหลกัความเช่ือเร่ืองกรรมวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ผูท้  าบุญหรือท ากรรมดี
จะเกิดในสุคติ หรือเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุนิพาน อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
 2.  ปทฏัฐาน (Norm) วฒันธรรมทางระเบียบประเพณี (เนติธรรมและสหธรรม) ซ่ึงแสดง
ออกมาในรูปแบบวิถีประชา จารีต กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎ กติกา หรือกฎหมายของ
บา้นเมือง รวมถึงหลักค าสอนทางศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเช่น การบวช การ
แต่งงานเป็นตน้ ในสังคมไทยไม่วา่ กฎเกณฑห์รือระเบียบต่างๆลว้นมีพื้นฐานจากพระพุทธศาสนา 
 3. วตัถุ (Material) หรือวฒันธรรมทางวตัถุ (วตัถุธรรม) ซ่ึงออกมาเป็นผลิตกรรม ประดิษฐ
กรรม และสถาปัตยกรรม ในสังคมไทยล้วนมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา เช่น โบสถ์ วดัวา
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อาราม วิหาร การสร้างบา้นทรงไทย หรือปราสาทราชวงัอนัเป็นเหมือนวิมานลว้นแต่เป็นคติความ
เช่ือท่ีปรากฏในคมัภีร์ของพระพุทธศาสนา 
 จ ำนง อดิวัฒนสิทธ์ิและคณะ(2547:16-18) ไดแ้สดงถึงลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม ซ่ึง
สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เป็นแบบพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านตวัแทน เช่นพ่อ แม่ ครู เพื่อเป็นต้น 
ก่อให้เกิดอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม ให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีผลมาจากการเรียนรู้ทั้งการสร้าง
ทศันคติ ความรู้และค่านิยมสะสมเป็นประสบการณ์และวฒันธรรมทางวตัถุท่ีแสดงออกมาจึงไม่
เหมือนกนั 
 2. เป็นส่ิงท่ีอยูร่่วมกนั จากพฤติกรรมการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ไม่ไดเ้ป็นสมบติัของ
คนใดคนหน่ึงแต่เป็นของสังคมและยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 
 3.  เป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา เป็นการสืบทอดจากช่วงหน่ึงไปยงัอีกช่วงหน่ึงและ
แพร่กระจายระหว่างระหวา่งสมาชิก โดยแสดงวา่เป็นภาษาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด อาจจะมา
ในรูปแบบของการพดู การเขียน การจารึกในท่ีต่างๆตามความเหมาะสม 
 4. สร้างความพอใจใหแ้ก่มนุษย ์วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์พื่อสนองตอบความตอ้งการขั้น
มูลฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ การพฒันาขั้นพื้นฐานน้ี เดิมอยูใ่น
ลกัษณะเรียบง่ายๆต่อมาพฒันาประณีต สวยงามละซบัซอ้นมากข้ึน 
 5. เป็นส่ิงท่ีปรับเปล่ียนได้ วฒันธรรมเป็นส่ิงไม่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพราะ
มนุษยป์รับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหท้นักบัความกา้วหนา้ของวทิยาการต่างๆ 
 6. เป็นผลรวมหรือการผสมผสานทางวฒันธรรมของชาติหน่ึงหรือสังคมหน่ึงเป็นผลรวม
ของแบบแผนหรือแนวทางด าเนินส าหรับการด าเนินชีวิต โดยน าองคป์ระกอบยอ่ยๆของวฒันธรรม
หลายๆยา่งประสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหส้ังคมอยูไ่ด ้
 7.  เป็นรูปแบบพฤติกรรมในอุดมคติท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัตามเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการ
ด าเนินชีวติ ส่ิงใดท่ีสมาชิกเห็นวา่ดีงาม ส่ิงนั้นจะกลายเป็นรูปแบบท่ีทุกคนจะยึดถือและปฏิบติัตาม 
วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัหรือเป็นแบบในการด าเนินชีวติ 
 8.  เป็นลักษณะเหนืออินทรีย ์ค  าว่า อินทรีย ์หมายถึงตวัตน รูปร่างๆหรือสารลกัษณะท่ี
เหนืออินทรียคื์ออยู่เหนือธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของเอกตัตบุคคลส่ิงเหล่าน้ีท าให้ชีวิตรอดได้
ทางกายภาพและทางสังคม   
 ดงันั้น วฒันธรรมเป็นกรอบหรือแนวทางส าหรับให้เราประพฤติปฏิบติัร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ความงอกงามอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเจริญก้าวหน้าทั้ งส่วนตน ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ  รูปแบบต่างๆล้วนปรากฏอยู่ในขอบข่ายของวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นคติ
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ธรรม เนติธรรม สหธรรมและวตัถุธรรม ประเพณีและพิธีกรรมจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัใน
ฐานะเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมซ่ึงอาจจะเป็นนิตินัยท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียว
ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชนและในทางพฤตินัยหมายถึงข้อประพฤติ
ปฏิบติัท่ีสังคมยอมรับและใหคุ้ณค่าวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม 
 ลกัษณะพธีิกรรมในพระพุทธศำสนำ 
 พิธีกรรมหรือ ศาสนพิธีซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีไดรั้บมาจากศาสนาและถือวา่ เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของทุกศาสนา  โดยทัว่ไปองคป์ระกอบของทุกศาสนาจะมีศาสนบุคคล   ศาสนธรรม   ศาสน
สถาน และศาสนพิธี ส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของศาสนาท่ีส าคญั อีกประการหน่ึง คือ พิธีกรรม
ทางศาสนาซ่ึงเป็นส่ิงห่อหุ้มศาสนธรรมท่ีศาสนิกชนได้แสดงถึงศรัทธาของตนท่ีมีต่อศาสนานั้น 
พิธีกรรมเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือทางศาสนาท่ีเป็นรูปธรรมแทนท่ีส่ิงท่ีเป็นนามธรรม โดยการ
แสดงออกทางศิลปกรรมบ้าง ทางปฏิมากรรมบ้าง หรือพิธีอ่ืนๆท่ีแสดงออกมาเป็นสัญลักษณ์
เช่ือมโยงระหวา่งมนุษยก์บัศาสนา  พิธีกรรมทางศาสนาอาจจะแสดงออกทางส่วนตนเช่น การไหว้
พระสวดมนต ์หรืออาจจะเป็นหมู่เป็นพวก เช่น การสวดมนตห์มู่ หรือการเวียนเทียนในวนัส าคญัใน
พระพุทธศาสนาเป็นตน้ 
 ดงันั้น พิธีกรรมจึงมีความส าคญัต่อการปลูกฝังความเล่ือมใสศรัทธาของผูท่ี้ยงัไม่เล่ือมให้
เล่ือมใส และสร้างความผกูพนัทางจิตใจระหวา่งผูท่ี้เล่ือมใสแลว้ให้เล่ือมใสยิ่งข้ึนต่อส่ิงท่ีตนเคารพ
บูชา พิธีกรรมยงัมีความหมายมากกว่าน้ีอีก คือเป็นเคร่ืองฝึกวินัยหรือเป็นพื้นฐานในการฝึกฝน
พฒันาคนในดา้นศีลอีกดว้ย 
 ค าวา่ พิธี คือแบบแผนหรือแนวทางการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เป็นขั้น เป็นตอน อนัจะ
ท าใหง้านท่ีจดัข้ึนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งราบร่ืน เรียบร้อย และบรรลุจุดหมายของงาน(กรมศาสนา 
2547:1) กรรมคือ การประท า พิธีกรรม จึงเป็นงานท่ีจัดข้ึนตามลัทธิหรือความเช่ือตาม
ขนบธรรมเนียมเพื่อความขลงั หรือความเป็นสิริมงคล ดงันั้น ค าวา่พิธีกรรม หมายถึงการกระท าท่ี
เป็นแบบแผน ระเบียบพิธี การท่ีผูป้ระกอบพิธีทางศาสนาสร้างสรรค์ข้ึน ดูศกัด์ิสิทธ์ิและขลงัสร้าง
ความเช่ือมัน่และเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดศรัทธาต่อศาสนาพิธีกรรมทางศาสนา       เป็นส่ิงท่ีชโลมใจ
ให้ศาสนิกชนมีความช่ืนใจ อ่ิมใจ  พิธีกรรมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของศาสนา
ทั้งหลาย  ส าหรับในพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงพิธีกรรมไว ้2 ประเภทคือ พิธีกรรมของพระสงฆ์
และพิธีกรรมของผูค้รองเรือน ซ่ึงมีขอ้อธิบายโดยยอ่ดงัน้ี 
  พิธีกรรมของพระสงฆ์   ถือว่า   เป็นหน้าท่ีและเป็นกิจท่ีพระสงฆ์พึงกระท าโดยตรง   
เพราะพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวใ้นพระวินยั    เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ เช่น  พิธี
อปโลกนกรรม เป็นพิธีกรรมท่ีท่ีพระสงฆต์อ้งกระท าในท่ีประชุมสงฆเ์ช่น การแจกภตัรแก่พระสงฆ ์
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การอุปโลกน์กฐินเป็นตน้ ซ่ึงพิธีกรรมประเภทน้ีไม่ตอ้งกระท าในอุโบสถ ส่วนพิธีกรรมประเภท
ต่อมาของพระสงฆคื์อ ญตัติกรรม เป็นพิธีกรรมท่ีพระสงฆ์ประชุมเป็นพวกเป็นวรรค เป็นหมู่ ตอ้ง
ปฏิบติัตามวินยัอย่างเคร่งครัด ตอ้งมีพระสงฆ์ท่ีเพียงพอส าหรับพิธีกรรมนั้นๆเช่น การอุปสมบท  
การสวดพระปาติโมกข ์การกรานกฐินเป็นตน้ 
 ส าหรับพิธีกรรมของฆราวาสผูน้บัถือพระพุทธศาสนานั้น จะไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระวินยั
เหมือนวินยัของพระสงฆ ์ฆราวาสผูค้รองเรือนปรารภเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึงแลว้ประกอบพิธีกรรม
ข้ึน เช่น ประสงค์จะท าบุญข้ึนบา้นใหม่ หรือเฉลิมฉลองการได้ยศได้ต าแหน่งเป็นแล้วอาราธนา
พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตเ์พื่อให้เกิดความสุขความเจริญหรือความกา้วหน้าในชีวิต ซ่ึงเป็นงาน
มงคล อีกประการหน่ึงเม่ือเกิดความสูญเสียข้ึนในครอบครัวเช่น การท่ีญาติมิตรเสียชีวิตลง ได้
ปรารภเหตุนั้น แลว้ประกอบพิธีกรรมเพื่อบรรเทาความทุกขน์ั้น จึงประกอบพิธีกรรมในงานท่ีเป็น
งานอวมงคลข้ึน  ดงันั้น ฆราวาสหรืออุบาสกอุบาสิกาจึงประกอบพิธีกรรมข้ึนอาจจะเป็นงานมงคล
หรืออวมงคลก็ไดต้ามลกัษณะของพิธีกรรมตามคติความเช่ือท่ีเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา 
 การท าบุญในพระพุทธศาสนา หรือการประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจะครอบคลุม
เก่ียวกบัท าบุญ 3 ประการ คือ การให้ทาน การรักษาศีลและการเจริญภาวนา ซ่ึงเรียกว่า บุญกิริยา
วตัถุ หรือวตัถุท่ีตั้งแห่งการท าความดี  
 การใหท้านหรือทานมยั บุญส าเร็จดว้ยการให้ทาน ไดแ้ก่ การบริจาคส่ิงของ (วตัถุทานหรือ
อามิสทาน) การใหค้วามรู้ (ธรรมทาน) และการใหอ้ภยั ไม่ผกูใจโกรธ อาฆาตพยาบาท (อภยัทาน)  
 การรักษาศีลหรือสีลมยั บุญส าเร็จดว้ยการรักษาศีล ซ่ึงควบคุมกาย วาจาให้เป็นคนสะอาด
สุจริต ไม่เบียดเบียนให้คนอ่ืนหรือตนเองมีความทุกขค์วามเดือดร้อน ซ่ึงฆราวาสมีการรักษาศีล 5 ศีล    
8 ศีล ส าหรับพระสงฆมี์ศีล 227 ขอ้ท่ีพึงสังวรรักษาในเพศนั้นๆ 
 การเจริญภาวนา หรือภาวนามยั บุญส าเร็จดว้ยการเจริญภาวนา หมายถึงการฝึกฝนพฒันา
จิตใจของคนให้เข็มแข็ง(สมรรถภาพจิต)ให้คิดดี(คุณภาพจิต)และมีความสุข(สุขภาพจิต) ผูเ้จริญ
ภาวนาทั้งสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เป็นคนสงบและมีปัญญาเขา้ใจโลกและชีวิตตาม
ความเป็นจริง 
 จรูญ รัตนกำล (2548:218-224) การท าบุญหรือบุญกิริยาวตัถุน้ีเป็นประเพณีของชาวพุทธ
และเป็นพิธีกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงสามารถประมวลลงในหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาคือการไม่ท าชัว่
ทั้ งปวง การท าความดีให้ถึงพร้อมและการท าจิตให้บริสุทธ์ิ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน
โอวาทปาติโมกข ์ 
 อีกประการหน่ึง โดยท่ีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นราช
ธานีจนถึงปัจจุบนัน้ี  หลกัพุทธธรรมท่ีน ามาประพฤติปฏิบติัดว้ยการแสดงออกทางทางกาย วาจา
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เป็นเร่ืองของศีล  ดา้นจิตใจนั้นตอ้งพฒันาให้เขม้แข็งหรือมีสมรรถภาพ มีคุณภาพและมีความสุข
เป็นเร่ืองเก่ียวกับสมาธิหรือจิตสิกขา และการใช้ความรู้พิจารณาไตร่ตรองเรียกว่า ปัญญา 
องคป์ระกอบทั้ง สามดา้นเหล่าน้ี ท าให้บุคคลเพียบพร้อมเป็นคนสะอาดสุจริต สงบและสวา่งตาม
หลกัของไตรสิกขา(ศีล สมาธิ  ปัญญา) 
 พิธีกรรมซ่ึงประเพณีท าบุญในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 4 หมวดคือ หมวดกุศลพิธี  
หมวดบุญพิธี  หมวดทานพิธีและหมวดปกิณณกะ ซ่ึงแต่ละหมวดมีขอ้อธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  หมวดกุศลพิธีวา่ดว้ยการบ าเพญ็กุศล เป็นหมวดท่ีรวบรวมพิธีส าหรับการปฏิบติัในการ
บ าเพญ็กุศล โดยยอ่มี 3 ประการคือ พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสมาทานศีล 5 ศีล 8 และ
พิธีวนัส าคญัทางศาสนาโดยลกัษณะการจดันั้น มีการเตรียมดอกไมธู้ปเทียนการบูชาพระรัตนตรัย 
การกล่าวปฏิญญาตนเป็นพุทธมามกะ  การสมาทานศีล 5 หรือศีล 8 ตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ
ท่ีปฏิบติักนัมา และการบุญให้ทาน รักษาศีลและเวียนเทียนร าลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในวนัส าคญั
ทางศาสนาเช่น วนัวิสาขบูชาเป็นต้น ซ่ึงเป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีชาวพุทธทั่วไปได้ปฏิบัติ
ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่พระพุทธศาสนาเขา้สู่สังคมไทย 
 2.  หมวดบุญพิธี หมายถึงการท าบุญเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญหรือปรารภการสูญเสีย
แลว้ บุญพิธีมี 2 ประเภทคือ งานมงคลและงานอวมงคล   งานมงคลเป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งการ
ท าบุญท าเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต โดยปรารภเหตุดีเช่น ท าบุญวนัเกิด  ท าบุญฉลอง
อายุ งานแต่งงาน ท าบุญข้ึนบา้นใหม่ ฉลองยศ ฉลองต าแหน่ง งานท าบุญหมู่บา้นเป็นตน้ตลอดถึง
การเฉลิมฉลองส่ิงก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า งานสมโภช ส่วนงานอวมงคล เป็นการ
ท าบุญเน่ืองจากสูญเสียญาติมิตร หรือผูท่ี้ตนเคารพบูชา เป็นการท าบุญขวนขวายเพื่ออุทิศกุศลให้ผู ้
วายชนมห์รือบรรเทาความทุกขโ์ศกท่ีเกิดข้ึนและน าความสุขหรือก าลงัใจท่ีดีกลบัคืนมา เช่นท าบุญ
งานศพ ท าบุญอฐิั ท าบุญหลงัจากการเกิดภยัพิบติัต่างๆ บุญพิธี เหล่าน้ีเป็นประเพณีท่ีชาวพุทธไทย
ปฏิบติักนัจนเป็นธรรมเนียมท่ีสืบทอดกนัมาจนเป็นวฒันธรรมไทย 
 3.  หมวดทานพิธี  หมายถึงพิธีท่ีเก่ียวข้องกับการถวายทานทั่วไปซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ ปาฏิปุคคลิกทานและสังฆทาน  ซ่ึงมีขอ้อธิบายดงัน้ี ปาฏิปุคคลิกทาน หมายถึงการให้
ทานท่ีจ าเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงโดยเฉพาะ โดยระบุช่ือพระภิกษุท่ีตอ้งการนิมนตไ์ป
รับปัจจยั 4 จากทายก ส่วนสังฆทานเป็นการถวายทานโดยไม่จ  าเพาะเจาะจง หรืออาจจะหมายถึงการ
สร้างท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ท่ีใหเ้กิดผลดีแก่คนหมู่มาก ลกัษณะการถวายทานแก่พระสงฆจ์ะจดั
ท่ีบา้นหรือน าไปถวายท่ีวดัก็ไดต้ามความเหมาะสมหรือสะดวกส าหรับผูรั้บ(ปาฏิคาหก)และผูใ้ห้
(ทายก) การถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากกวา่ปาฏิปุคคลิกทาน 
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 4. หมวดปกิณณกพิธี เป็นพิธีเบ็ดเตล็ดเก่ียวกบัการแสดงความเคารพ เป็นตน้ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกทางกาย วาจา ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเล่ือมใสของผูพ้บเห็น การ
เคารพนั้นมีการกราบ การไหว ้การประนมมือ การลุกข้ึนตอ้นรับ การอาราธนาพระสงฆใ์นโอกาส
ต่างๆ การประเคนของแก่พระสงฆ์ ระเบียบในการแสดงความเคารพหรือการอาราธนา การพูด
สนทนากบัพระสงฆ ์เม่ือกระท าอยา่งถูกตอ้ง ท าให้เกิดความงดงาม และเป็นท่ีสรรเสริญยกยอ่งของ
ผูพ้บเห็น  
 ดงันั้น พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบุญในรูปแบบต่างๆถือวา่เป็นประเพณีธรรมเนียมท่ีดี
งามซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีพุทธศาสนิกชนทัว่ไปน ามาประพฤติปฏิบติัคู่กบัสังคมไทยมาโดย
ตลอด โดยมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของพิธีกรรมไวด้งัน้ี  
 ประชัน สกุณะพัฒน์(2548:14)ได้กล่าวถึงศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาท่ีแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ดงัน้ี 
 1. กุศลพิธี เป็นการบ าเพญ็กุศลเก่ียวกบัการอบรมความดีความงาม เช่นพิธีรักษาอุโบสถศีล 
พิธีเวยีนเทียนและพิธีสวดมนตไ์หวพ้ระ เป็นตน้ 
 2. บุญพิธี เป็นพิธีท าบุญท่ีเก่ียวเน่ืองในครอบครัว ทั้งพิธีงานมงคลและอวมงคล เช่น การ
เจริญพุทธมนต ์การท าบุญเล้ียงพระ การแสดงธรรมเทศนาและพิธีเผาศพ เป็นตน้ 
 3. ทานพิธี เป็นพิธีการถวายทานแด่พระภิกษุ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผา้ป่าและพิธี
ทอดกฐิน เป็นตน้ 
 4. รัฐพิธี เป็นพิธีในวนัส าคญัของชาติและพระมหากษตัริย ์เช่นวนัปิยมหาราช วนัฉัตร
มงคล วนัรัฐธรรมนูญ วนัจกัรีและวนัเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นตน้ 
 สมชัย ศรีนอก (2555:186-188) ได้กล่าวถึงพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาว่าเป็น
องค์ประกอบหน่ึงของศาสนา เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างผูป้ฏิบติักบัความจริงหรือธรรมใน
ศาสนา พิธีกรรมนอกจากเป็นเร่ืองความผูกพนัระหว่างศาสนิกชนกบัศาสนธรรมแลว้ ยงัเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความหมายในศาสนา พิธีกรรมท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซ่ึง
สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  พิธีกรรมเก่ียวกับวินัยสงฆ์โดยตรงและด าเนินการโดยพระสงฆ์เท่านั้น ไม่เก่ียวกับ
ฆราวาส เรียกวา่ สังฆกรรม เช่นพิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีเขา้พรรษา พิธีออกพรรษา พิธีสวดปาฏิ
โมกข ์
 2.  พิธีท าบุญในงานมงคล พระสงฆแ์ละฆราวาสด าเนินการร่วมกนัเพื่อให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวติ มีการตั้งบาตรน ้ ามนตด์ว้ยเช่น พิธีท าบุญงานมงคลสมรส พิธีท าบุญข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 
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 3. พิธีท าบุญงานอวมงคล พระสงฆ์และฆราวาสร่วมกนั เพื่ออุทิศส่วนกุศลญาติท่ีล่วงลบั
ไปแลว้และเพื่อขจดัเสนียดจญัไร เช่นท าบุญเก่ียวกบังานศพ ท าบุญ 50 วนั หรือท าบุญ 100 วนัเป็นตน้ 
 4.  พิธีบูชาในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาเป็นพิธีท่ีชาวพุทธปฏิบติัร่วมกนั   เช่น    พิธีวนั
วสิาขบูชา หรือวนัมาฆบูชา เป็นตน้ 
 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเพณีไทยท่ีชาวพุทธไดป้ระพฤติปฏิบติัเป็นประเพณี
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัน้ี โดย การประดบัธงธรรมจกัรท่ีวดั สถานท่ีราชการ อาคารบา้นเรือน ท าบุญ
ตกับาตร ฟังเทศน์ เวยีนเทียนปูชนียสถาน  
 ส่วนพิธีกรรมในวนัพระซ่ึงจะตรงกบัวนัข้ึนหรือแรม 8 ค ่า วนัพระข้ึน 15 ค ่าหรือวนัแรม14 
และ 15 ค ่า ชาวพุทธทัว่ไปจะประกอบพิธีทางศาสนา ด้วยการถวายอาหารแก่พระสงฆ์ รักษาศีล ฟัง
เทศน์  สวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีชาวพุทธไทยไปร่วมกิจกรรมดว้ยกนั โดย
พระสงฆเ์ป็นผูน้ าในการประกอบพิธีในฐานะปาฏิคาหก ส่วนฆราวาสในฐานะทายกผูเ้ป็นฆราวาส
ก็จะประกอบกิจกรรมในฐานะผูใ้ห ้ 
 พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆท่ีจดัข้ึน เพื่อใหมี้กิจกรรมท่ีเป็นบุญกุศลร่วมกนัระหวา่งพระสงฆ์
และฆราวาสท่ีจดัข้ึนในวนัส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือวนัพระ หรือกิจกรรมพิเศษเช่นการฝัง
ลูกนิมิตเป็นตน้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวพุทธมีกิจกรรมร่วมกันเป็นการเช่ือมโยงศรัทธาท่ีมีต่อ
พระพุทธศาสนา ด้วยการให้ทาน รักษาศีลเป็นตน้ เพื่อก าจดั ละความชั่ว สร้างความดีและช าระ
จิตใจใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด   ดว้ยคติความเช่ือในค าสอนของพระพุทธศาสนาและเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขทั้งในชาติปัจจุบนั ในชาติหน้าและการเขา้ถึงเป้าหมายสูงสุดคือ นิพพานของพระพุทธศาสนา
  ดงันั้น พิธีกรรมจึงประกอบดว้ย คติความเช่ือ วฒันธรรมเก่ียวกบัประเพณี พิธีกรรมของ
สังคมไทยมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นหลกัประกอบท่ีส าคญัโดยมีลทัธิศาสนาอ่ืนๆเช่น
ศาสนาพราหมณ์เป็นตน้ เป็นองคป์ระกอบเสริมท่ีท าใหส้ังคมไทยมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ซ่ึงได้
รับมาจากผสมผสานหล่อหลอมมาเป็นวิถีชีวิตของคนไทยท่ีแสดงออกมาเป็นประเพณี พิธีกรรมท า
ใหเ้กิดความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมนั้นและเป็นประเพณีของสังคมไทยท่ีรวมถึงประชาชน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาดว้ยท่ีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
 
หลกัพุทธธรรมเพือ่กำรอยู่ร่วมกนั 
 องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาประกอบด้วย ศาสนบุคล ศาสนธรรม ศาสนสถาน 
และศาสนพิธี   องคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งซ่ึงเป็นแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา คือ  หลกัพุทธธรรมค า
สอนซ่ึงประกอบดว้ยปริยติัธรรม ปฏิบติัธรรมและปฏิเวธธรรมซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีปรากฏในคมัภีร์
พระไตรปิฎก ในสมยัปัจฉิมพุทธกาล ก่อนพุทธปรินิพพาน พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึงความส าคญั
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ของศาสนธรรมวา่ เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว้ พระธรรมวินยัจกัเป็นศาสดาของชาวพุทธทั้งหลาย 
และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ไดรั้กษาพระธรรมวินัยปฏิบติัสืบทอดจนเป็นมรดกธรรมท่ี
สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
 หลกัพุทธธรรมปรากฏในฐานะเป็นหลกัจริยธรรมและคุณธรรมท่ีคนไทยไดน้ ามาประพฤติ
ปฏิบติัในวิถีชีวิตท่ีแสดงออกมาเป็นส่ิงท่ีดีงามของวฒันธรรมไทยนั้นไดมี้ผูรู้้ไดใ้ห้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัไวด้งัน้ี 
 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์(2556:7-8)ได้กล่าวถึงความส าคัญของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรมมี
ความส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินชีวิตของแต่ละคนตั้งอยู่บนครรลองของความถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม ท าให้ผูค้นในสังคม อยู่ร่วมกันด้วยความสุข มีความเห็นอกเห็นใจกัน ให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่เบียดเบียนกนั  
 บา้นไหน เมืองไหนสังคมใดท่ีผูค้นส่วนใหญ่ไร้คุณธรรม บา้นนั้นเมืองนั้นก็จะมีแต่ความ
วุน่วาย เพราะมีการแก่งแยง่แข่งขนั เอารัดเอาเปรียบกนั ชนิดใครมือยาวสาวไดส้าวเอา ขาดความ
เมตตาเอ้ืออาทรมีอคติ เอาความชอบความชงัมาบดบงัความถูกตอ้งชอบธรรม คุณธรรมจึงเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแวดวงขา้ราชการและ
นักการเมือง เพราะเป็นกลไกส าคญัท่ีจะน ามาชาติบา้นเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความสงบ
เรียบร้อย 
 แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ การเล่นเล่นพวก การวิ่งเตน้ใช้เส้นสาย 
ยงัมีใหเ้ห็นเป็นประจ าในแวดวงนกัการเมือง และขา้ราชการ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความเส่ือมทางคุณธรรม
อยา่งชดัเจน โดยมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงคุณธรรมจริยธรรมไวห้ลากหลายซ่ึงจะยกมาเป็นตวัอยา่ง
ดงัน้ี 
 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์(2556 :9-10)ไดก้ล่าวถึงคุณธรรมกบัจริยธรรมไวว้า่ เม่ือพูดถึงคุณธรรม
ตอ้งพูดถึงจริยธรรม เพราะสองส่ิงน้ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแนบแน่น   เหมือนพี่น้องฝาแฝดตวั
ติดกนันัน่แหละ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  จริยธรรมหมายถึง ธรรมท่ีเป็น
ขอ้ประพฤติปฏิบติักัน ศีลธรรม กฎศีลธรรม นอกจากน้ี ยงัมีท่านผูรู้้ให้อรรถาธิบายไวอี้กสอง
ความหมายคือ 
 อย่างแรก หมายถึง ธรรมหรือหลักความประพฤติท่ีควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม
(จริยธรรม) อย่างท่ีสอง หมายถึงประมวลความประพฤติและความนึกคิดในส่ิงท่ีดีงามเหมาะสม
(คุณธรรม) มองโดยภาพรวมแล้วทั้งสองความหมาย มีความคล้ายคลึงกันคือเป็นเร่ืองของการ
ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงามนัน่เอง 
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 คุณธรรมเป็นเร่ืองของคุณงามความดี ความถูกตอ้ง ความเป็นธรรมท่ีควรปลูกฝังในจิตใจ 
ส่วนจริยธรรม เป็นเร่ืองของความประพฤติท่ีดีงาม ท่ีควรส่งเสริมให้เกิดข้ึน คุณธรรมและจริยธรรม
จึงเป็นของคู่กนัและมกัใชป้ระกอบกนั คุณธรรมเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดจริยธรรม จริยธรรมจะเป็นผล
ของการมีคุณธรรม 
 การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกบัชีวิตตามหลกัพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธทัว่ไป
น าไปปฏิบติัคือไตรสิกขาซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษาพฒันากาย วาจา ใจและปัญญา ซ่ึงเป็นหลกัการ
ท่ีชาวพุทธทัว่ไปรู้และน ามาปฏิบติักนั 
 วนิช สุธำรัตน์ (2552:12-13) ไดแ้สดงการพฒันาชีวติตามหลกัพุทธธรรมไวใ้นงานวิจยัเร่ือง
ไตรสิกขาท่ีน ามาเป็นหลกัในการพฒันามนุษยโ์ดยมีหลกัความคิดไวด้งัน้ี 
 1.  มนุษย์ท่ีจิตใจมิได้ขัดเกลา ย่อมจะประพฤติทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่วหรือ
ประพฤติไม่ดีซ่ึงแสดงออกทางกาย เรียกวา่ กายทุจริต ซ่ึงประกอบดว้ยการประพฤติผิดต่อร่างกาย
ของบุคคลอ่ืน ต่อทรัพยข์องบุคคลอ่ืนและการประพฤติล่วงละเมิดทางกาย และการแสดงออกทาง
วาจาท่ีเรียกว่าวจีทุจริต ซ่ึงประกอบดว้ย การพูดเท็จ พูดส่อเสียด การพูดค าหยาบ และการพูดเพอ้
เจอ้เหลวไหล (พระโสภณคณาภรณ์ .ระแบบ ฐิตญาโณ.2528:20) พฤติกรรมทุจริตทั้งทางกาย และ
วาจา เป็นกิเลสอยา่งหยาบ สามารถแกไ้ดด้ว้ยการมีศีลท่ีสมบูรณ์ 
 2.  มนุษยท่ี์จิตใจมิไดรั้บการขดัเกลา ยอ่มจะประพฤติทุจริต หมายถึงประพฤติชัว่ทางจิตใจ 
ก็คือ มีความรู้สึกไม่ดี คิดไม่ดี ท่ีเรียกว่ามโนทุจริต ซ่ึงประกอบดว้ย ความโลภ ความพยาบาทและ
ความเห็นผดิจากท านองคลองธรรมหรือมิจฉาทิฏฐิ ซ่ึงมโนทุจริตน้ีเป็นตวัสร้างก าแพงกีดกั้นไม่ให้
จิตมนุษย์ได้เข้าถึงความดีงาม ก าแพงหรือส่ิงกีดกั้ นตัวน้ีคือพอใจรักใคร่ในอารมณ์ท่ีชอบใจ 
ความคิดปองร้ายหรือพยาบาท ความมีจิตใจหดหู่ เคลิบเคล้ิม ความคิดหรือความคิดฟุ้งซ่านและเกิด
ความร าคาญ รวมทั้งความลงัเลสงสัยไม่สามารถตกลงใจได ้ก าแพงกีดกั้นความดีน้ี เป็นก าแพงกีด
กั้นศกัยภาพในการเรียนรู้ของมนุษยด์ว้ย     (พระโสภณคณาภรณ์.ระแบบ ฐิตญาโณ 2526:22-23)
ในทางพุทธธรรมมีช่ือเรียกวา่ นิวรณ์หา้ ทั้งมโนทุจริตและนิวรณ์หา้ สามารถก าจดัดว้ยสมาธิ 
 3. จิตใจของมนุษยท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนอบรมทางศีล สมาธิ อย่าสม ่าเสมอ จะมีคุณสมบติัไว
ต่อการรับรู้ส่ิงต่างๆทั้งส่ิงเร้าจากภายนอกและภายในตนเอง ซ่ึงหมายถึงความรู้สึกและความคิด 
สามารถพฒันาปัญญาทั้งสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ท า
ใหม้นุษยเ์ขา้ใจชีวติ สังคม โลก สามารถก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในชีวติมนุษย ์
 การพฒันาชีวติของมนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปัญญา)คือการพฒันาชีวิตตาม
หลักการทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา)หรือมรรคมีองค์ 8 ท่ีประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ(ความ
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เห็นชอบ) สัมมาสังกปัปะ(ความคิดชอบ)เป็นมรรคท่ีเป็นปัญญาสิกขา สัมมาวาจา(เจรจาชอบ)
สัมมากัมมนัตะ(ความประพฤติชอบ)และสัมมาอาชีวะ(การเล้ียงชอบ)เป็นมรรคท่ีเป็นศีลสิกขา 
สัมมาวายามะ(ความเพียรชอบ)สัมมาสติ(ระลึกชอบ)สัมมาสมาธิ(ความตั้งใจมัน่ชอบ)เป็นมรรคท่ี
เป็นสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขา ผูด้  าเนินชีวิตตามหลกัไตรสิกขาก็คือผูพ้ฒันาชีวิตตามทางสายกลาง
หรือมรรคมีองค์ 8 ท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคียใ์นวนัอาสาฬหบูชาก่อน
พุทธศกัราช45 ปี 
 ประเพณีอย่างหน่ึงในพระพุทธศาสนาท่ีผูน้บัถือพระพุทธศาสนาท่ีปฏิญญาตนเป็นพุทธ
มามกะปฏิบติักนัทัว่ไป คือ  ตอ้งมีศรัทธาความเช่ือยอมรับนบัถือคุณพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งเป็นท่ี
ระลึกในเบ้ืองตน้เสียก่อน โดยร าลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์โดยพิจารณาคุณ
ของพระพุทธเจา้อยา่งยอ่คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณ อยา่งพิสดารมี 
9 ประการมีความเป็นพระอรหนัต ์เป็นตน้ คุณของพระธรรมมีค าวา่ สวากฺขาโต ภวคตา  ธมฺโม เป็น
ตน้และคุณของพระสงฆ์มีค าว่า สุปฏิปนฺโน เป็นตน้ เจริญสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญารู้โลกและชีวิต
ตามเป็นจริงต่อไป เพราะศีลเป็นเหตุใหเ้กิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา เพราะปัญญาเป็นเหตุ
ใหเ้ขา้ใจรู้เร่ืองการรักษาศีลท่ีถูกตอ้งและมีสมาธิท่ีถูกตอ้งเป็นสัมมาสมาธิ 
 การรักษาศีลหรือการสมาทานศีล เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธท่ีประกอบพิธีกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ไม่วา่จะเป็นการใหท้านหรือบุญพิธีใดๆก็ตาม ไม่วา่จะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลจะ
นิยมสมาทานศีลก่อน เพราะศีลท าใหก้ายวาจาสะอาดสุจริต ในขณะเดียวกนัมีการไม่ประทุษร้ายต่อ
ผูอ่ื้นทางกาย วาจาแลว้ มีจิตเมตตากรุณา ประกอบสัมมาชีพ พอใจในคู่ครองของตนเอง มีสัจวาจา 
ไม่ประมาทขาดสติ ศีลจึงน าผูรั้กษาไปสู่สุคติและเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาต่อไป 
 พระธรรมปิฏก(ปยตุโต)(2543:419-420)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของศีลและการรักษาศีลไว้
ดงัน้ี ศีล คือ ระเบียบความประพฤติ หรือถา้จะพูดใหเ้ต็มความหมายแทจ้ริง คือระเบียบความเป็นอยู่
ทั้งส่วนตวัและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางกายวาจา ตลอดถึงการท ามาหาเล้ียงชีพ ซ่ึงได้
ก าหนดวางไวเ้พื่อท าใหก้ารเป็นอยูน่ั้น กลายเป็นสภาพอนัเอ้ืออ านวยแก่การปฏิบติักิจต่างๆท่ีเป็นไป
เพื่อเขา้ถึงหมายอนัดีงาม ซ่ึงเป็นอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้น โดยทัว่ไป ระเบียบความ
ประพฤติน้ี จะมีลกัษณะเป็นการปิดกั้นโอกาสท่ีจะท าความชัว่ และส่งเสริมโอกาสส าหรับการท า
ความดี โดยฝึกคนให้รู้จกัสร้างความสัมพนัธ์ดา้นกายวาจาท่ีดีงามกบัสภาพแวดลอ้ม อนัจะเป็นผล
เอ้ืออ านวยแก่การด ารงชีพทั้งของตนและชุมชน 
 ส าหรับสังคมมนุษยใ์นวงกวา้ง ระเบียบความประพฤติขั้นตน้อย่างน้อยท่ีสุด หรือศีลขั้น
พื้นฐานท่ีจะสร้างสภาพเก้ือกูลให้เกิดข้ึน ก็คือหลกัท่ีเรียกว่า ศีล 5 ซ่ึงมีสาระส าคญัไดแ้ก่การไม่
ละเมิดต่อชีวติ ต่อทรัพยสิ์น ต่อของรักของกนัและกนั การไม่ใชว้าจาละเมิดความจริง เพราะเห็นแก่
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ตวัและมุ่งท าลายผูอ่ื้นและการไม่ท าลายสติสัมปชญัญะหรือความส านึกผิดชอบชัว่ดีของตนดว้ยการ
ตกในอ านาจของส่ิงเสพติด ส่วนระเบียบความประพฤติท่ีซบัซ้อนไปกวา่น้ี ยอ่มรวมถึงขอ้ก าหนด
กฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียมและขอ้ปฏิบติัปลีกยอ่ยต่างๆท่ีวางไวเ้พื่อความเรียบร้อยดีงามและเพื่อให้
เกิดสภาพการด ารงชีวิตอนัเก้ือกูลแก่การท่ีจะเขา้ถึงจุดหมายจ าเพาะของชุมชนนั้น สังคมนั้น หรือ
ระบบการนั้น ศีลจึงมีความกวดขนั เคร่งครัด ประณีตและรายละเอียดต่างๆกนั ดงัมีศีล 5 ศีล 8 ศีล 
10 ศีล 227 เป็นตวัอยา่ง เม่ือวา่โดยสรุปตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลกัษณะส าคญั คือ 
 1)  ท าให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ท่ีเก้ือกูลแก่การปฏิบติักิจต่างๆ เพื่อเขา้ถึงจุดหมายท่ีดีงาม
โดยล าดบัจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวติ 
 2)  ท าใหส้มาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยูร่่วมกนัดว้ยดี สังคมสงบเรียบร้อย สมาชิกต่าง
ด ารงอยูด่ว้ยดี และมุ่งหนา้ปฏิบติักิจของตนๆโดยสะดวก 
 3)  ฝึกหัดขดัเกลาตนเอง ท าให้กิเลสเบาบางลง ด้วยการควบคุมยบัย ั้งสังวร ปรับการ
แสดงออกทางกายวาจาให้เอ้ือแก่สภาพความเป็นอยู่ท่ีเก้ือกูลและการอยู่ร่วมกนัดว้ยดีนั้น อนัเป็น
ขั้นตน้ของการพฒันาชีวิตของตนให้พร้อมท่ีจะเป็นท่ีรองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอยา่งยิ่ง
คือเป็นพื้นฐานของสมาธิ หรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงข้ึนต่อไป การศึกษาตามหลกัศีล
สิกขาจะเก่ียวขอ้งกบัมรรคมีองค์ 8 ท่ีว่าดว้ย สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากมัมนัตะ (ประพฤติ
ชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) 
 ดงันั้น การรักษาศีลจึงท าให้ผูรั้กษาสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายวาจาให้
สะอาดสุจริต มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ีเป็นไปทั้งส่วนตน ส่วนสังคม  โดยมีจุดหมายเพื่อให้
ทุกคนท่ีอยู่ร่วมกัน ประกอบกิจต่างๆร่วมกันไม่เบียดเบียนท าร้ายกัน และเม่ือมีกายวาจาสุจริต
สะอาดเรียบร้อย จะเป็นพื้นฐานในการพฒันาจิตหรือเจริญสมาธิต่อไป 
 การพฒันาชีวิตตามหลกัไตรสิกขาประการต่อมาคือ อธิจิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา ค าว่า
สมาธิ  หมายถึงความตั้งมัน่แห่งจิต   ความจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง สภาวะของจิตแน่วแน่แนบแน่นจด
จ่ออยู่กบัส่ิงนั้น ไม่วอกแวก ไม่ซัดส่าย  การเจริญสมาธิมีมาก่อนพุทธกาล กล่าวคือ พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ก่อนตรัสรู้ไดท้รงไปศึกษาฝึกสมาธิในส านกัของอาฬารดาบส และอุทกดาบส จนไดบ้รรลุ
สมาบติั 8 แต่ทรงพิจารณาเห็นว่า ไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ ต่อมาทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยาด้วย
ทรมานร่างกายดว้ยวธีิการต่างๆเช่นฤๅษีทั้งหลายในยุคนั้นปฏิบติักนั แต่ในท่ีสุดทรงพิจารณาเห็นวา่ 
ไม่ใช่ทางน าไปสู่ความดบัทุกขเ์ช่นกนั จึงมาเจริญสมาธิ จนจิตสงบน่ิง และทรงยกจิตท่ีเป็นสมาธิข้ึน
สู่วิปัสสนา และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เม่ือวนัวิสาขบูชา ก่อนพุทธศกัราช 45 ปี ดงันั้น
สมาธิจึงเป็นคุณธรรมท่ีควรเจริญอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดปัญญาต่อไป 



45 

 การฝึกสมาธิมีรูปแบบต่างๆท่ีพระอรรถกถาจารย ์ไดร้วบรวมไวมี้ 40 ประการ เช่น กสิณ 
10 อนุสสติ 10 อสุภะ 10 เป็นตน้ ในปัจจุบนัการเจริญขั้นพื้นฐานก็คือ การไหวพ้ระสวดมนต ์เป็น
ธรรมเนียมท่ีชาวพุทธปฏิบติักนัเป็นการส่วนตวัหรือสวดมนตเ์ป็นหมู่คณะซ่ึงปรากฏให้เห็นกนัอยู่
ทัว่ไป ส่วนรูปแบบการเจริญสมาธิอย่างเป็นระบบ ผูป้ฏิบติัได้ก าหนดส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นอารมณ์
เพื่อใหจิ้ตไดท้  างาน เพื่อใหจิ้ตสงบน่ิง  
 พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต)(2543:824)ไดก้ล่าวถึงความหมายของสมาธิไวว้า่ ความ
ตัง่มัน่ของจิต หรือภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนด ค าจ ากดัความของสมาธิท่ีพบเสมอคือ จิตตสั
เสกคัคตา หรือท่ีเรียกว่า “เอกคัคตา” ซ่ึงแปลว่า ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง คือการท่ีจิตก าหนด
แน่วแน่อยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป คมัภีร์รุ่นอรรถกถาระบุความหมายอยา่งจ ากดัลง
ไปอีกว่า คือภาวะมีอารมณ์หน่ึงเดียวของกุศลจิตและไขความออกไปว่า หมายถึงการด ารงจิตและ
เจตสิกไวใ้นอารมณ์หน่ึงเดียว อยา่งเรียบสม ่าเสมอและดว้ยดี  
 การพฒันาชีวติตามหลกัสมาธิสิกขาหรือจิตสิกขาจะเก่ียวขอ้งกบัมรรคมีองค ์8 ในส่วนท่ีวา่
ดว้ย สัมมาวายามะ(ความเพียรชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ)และสัมมาสมาธิ(สมาธิชอบ)ผูท่ี้มีจิต
พฒันาแลว้จะมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ คิดดีและมีความสุข 
 การพฒันาชีวติตามหลกัไตรสิกขาประการสุดทา้ยคือปัญญาสิกขา เป็นการพฒันาความรู้ให้
เกิดข้ึนตามแหล่งเกิดท่ีกล่าวไวพ้ระพุทธศาสนา มี 3 ประการคือ สุตมยปัญญา ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ฟัง เป็นความรู้ท่ีได้รับจากแหล่งความรู้ภายนอกท่ีเรียกว่าปรโตโฆสะ โดยได้จากครู อาจารย ์
ต ารับต าราหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้น ประการต่อมาความรู้ท่ีไดจ้ากการ
คิดการไตร่ตรองพินิจพิจารณาดว้ยหลกัความคิดท่ีเรียกวา่ โยนิโสมนสิการ(การกระท าไวใ้นใจโดย
อุบายอนัแยบคาย)ซ่ึงมีวธีิคิด 10 อยา่งมีการคิดแบบสาวเหตุสาวปัจจยัเป็นตน้ ส่วนแหล่งความรู้ตาม
ทศันะของพระพุทธศาสนาคือภาวนามยปัญญา เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัชอบ โดยอาศยั
ความเห็นความคิดท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกปัปะ ซ่ึงเป็นมรรคมีองค์ของท่ีว่าปัญญาและ
สัมมาทิฎฐิเป็นมรรคมีองค์ 8 ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีท าให้การคิดและการกระท าท่ีถูกตอ้ง
ต่อไป 
 ดงันั้น ผูท่ี้เจริญตามหลกัไตรสิกขาทั้ง ศีล สมาธิและปัญญาจึงไดช่ื้อวา่ เป็นผูส้ะอาดสุจริต
ดว้ยศีลสิกขา มีความสงบสุขุมเยือกเยน็เป็นสมรรถภาพจิต คุณภาพจิตและคุณภาพจิตตามหลกัของ
สมาธิสิกขาและมีสวา่งไสวดว้ยการใชปั้ญญาและความคิดท่ีถูกตอ้งตามหลกัของปัญญาสิกขา 
 ส่วนหลกัจริยธรรมพื้นฐานทัว่ไปท่ีชาวพุทธปฏิบติักนัเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญใน
ชีวิตและเพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข โดยไม่เบียดเบียนท าร้ายกนั ซ่ึงอาจจะเรียกว่า 
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ศีลธรรม ซ่ึงมีทั้งขอ้ห้ามปฏิบติัและขอ้ควรปฏิบติั กล่าวคือศีลเป็นขอ้ห้ามและธรรมเป็นขอ้ควร
ปฏิบติั ซ่ึงในเบ้ืองตน้น้ีจะไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมพื้นฐานท่ีชาวพุทธปฏิบติักนั 
 1.  เบญจศีล เบญจธรรม ซ่ึงเป็นหลกัจริยธรรมขั้นตน้ท่ียกระดบัจิตคนให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ใหเ้ป็นสังคมท่ีมีศีลธรรม ให้เป็นสังคมท่ีสงบสุข ศีลจึงเป็นขอ้ปฏิบติัเบ้ืองในสังคมมนุษย์
โดยอยา่งยิง่ในพระพุทธศาสนา  
      พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต. 2545: 175-176) ไดก้ล่าวถึงเบญจศีล และเบญจธรรม
ไวด้งัน้ี 
     ศีล 5 หรือเบญจศีล (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย 
การรักษาปกติตามระเบียบวินยั.ขอ้ปฏิบติัในการเวน้จากความชัว่,การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ความไม้
เบียดเบียน ปำณำติปำตำ เวรมณ ี(เวน้จากปลงชีวติ,เวน้จากการฆ่าการประทุษร้ายกนั) อทินนำทำนำ 
เวรมณ ี(เวน้จากการถือเอาของท่ีเขามิไดใ้ห,้เวน้จากการลกั โกง ละเมิดกรรมสิทธ์ิ ท าลายทรัพยสิ์น)  
กำเมสุมิจฉำจำรำ เวรมณี(เวน้จากประพฤติผิดในกาม,เวน้จากการล่วงละเมิดส่ิงท่ีผูอ่ื้นรักใคร่หวง
แหน)   มุสาวาท เวรมณี (เวน้จากพูดเท็จ โกหก หลอกหลวง) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี 
(เวน้จากน ้าเมาคือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท,เวน้จากสางเสพติดใหโ้ทษ 
   เบญจธรรมหรือเบญจกลัยาณธรรม (ธรรม 5 ธรรมอนัดีงามห้าอยา่ง คุณธรรมห้าประการ 
คู่กบัเบญจศีล เป็นธรรมท่ีเก้ือกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผูรั้กษาเบญจศีลควรมีไวป้ระจ าใจ  เมตตำ
และกรุณำ (ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญและความสงสารคิดช่วยให้พน้ทุกขคู์่กบั
ศีลขอ้ท่ี 1 สัมมำอำชีวะ (การหาเล้ียงชีพในทางสุจริต)คู่กบัศีลขอ้ท่ี 2 กำมสังวร (ความสังวรในกาม 
ความส ารวมระวงัรู้จกัย ั้บย ั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์ ไม่หลงใหลในรูป เสียง กล่ิน รสและ
สัมผสั)๕กบัศีลขอ้ท่ี 3 สัจจะ(ความสัตย ์ความซ่ือตรง)คู่กบัศีลขอ้ท่ี 4  สติสัมปชัญญะ (ระลึกไดแ้ละ
รู้ตวัอยู่เสมอ คือฝึกตนให้เป็นคนรู้จกัย ั้งคิด รู้สึกตวัเสมอว่า ส่ิงใดควรท าและไม่ควรท า ระวงัมิให้
เป็นคนมวัเมาประมาท) คู่กบัศีลขอ้ท่ี 5  
   ศีลเป็นขอ้หา้ม 5 ขอ้และธรรมเป็นขอ้ควรปฏิบติั 5ขอ้ เรียกวา่ เป็นมนุษยธรรม ธรรมท่ีท า
ให้คนเป็นมนุษย ์  ศีลแต่ละขอ้จะมีองค์ประกอบในการล่วงละเมิดศีลเช่น ขอ้ท่ีห้ามฆ่าสัตว ์จะมี
หลกัการพิจารณาศีลวา่จะขาดหรือบกพร่อง คือสัตวน์ั้นมีชีวิต เรารู้วา่สัตวน์ั้นมีชีวิต มีจิตคิดท่ีจะฆ่า 
พยายามฆ่าและสัตวน์ั้นตายด้วยความพยายามนั้น ศีลขอ้อ่ืนๆจะมีขอ้พิจารณาในท านองเดียวกนั 
ส่วนเบญจธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีคุณธรรมประจ าใจ เพื่อให้ทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
ศีลจึงเป็นเบ้ืองตน้ท่ีท าใหค้นสะอาดสุจริตกายและวาจา เม่ือศีลสมาธิจะเกิดข้ึน สมาธิจะเป็นเหตุให้
เกิดปัญญาต่อไป 
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 2. ฆรำวำสธรรม หลกัธรรมส าหรับผูค้รองเรือน ฆราวาสผูค้รองเรือนจ าเป็นตอ้งมีหลกั
ปฏิบติัเพื่อการอยูร่่วมกนัใหเ้กิดความสุข ความส าเร็จในชีวติตอ้งมีหลกัธรรมของฆราวาส 
      พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ. 2541: 151)ได้แสดงหลกัธรรมส าหรับการ
ครองเรือนไวมี้ 4 ประการคือ สัจจะ ความซ่ือสัตย ์สัตยซ่ื์อ มีความจริงใจท่ีออกมาทางกาย วาจาจนมี
ความหนกัแน่นมัน่คงในสัจจะ เพราะตระหนกัแน่ว่า คนจะมีเกียรติก็เพราะความสัตย ์ทมะ  การ
ฝึกปรือตนเอง พฒันาตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ จนสามารถควบคุมตนเอง ห้ามใจตนเองจาก
ความคิดท่ีเป็นบาป อกุศลท านองคนท่ีขับรถสามารถใช้รถเหมาะสมแก่กรณี ท่ีส าคญัคือ จะดี
อยา่งไรก็ตาม หากไม่สามารถหยุดได ้เม่ือตอ้งการจะหยุด รถนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ทมะท่ี
ผา่นการฝึกปรือมาตามล าดบัถึงจุดหน่ึงตอ้งมีก าลงั ในการหา้มกนัความชัว่ท่ีเกิดข้ึนภายในจิต ไม่ให้
ออกมาแรงจนผดิศีลได ้ขันติ ความอดกลั้น อดทน ทนทานเป็นอาการของจิต ท่ีมีพลงัการฝึกปรือมา
มากพอต่อการท่ีจะยอม อดกลั้น อดทน ในเร่ืองท่ีถา้ทนไม่ไดแ้ลว้จะมีปัญหาต่อตนเอง สังคม นัน่
คือ การอดทนต่อความวิปริตของธรรมชาติ ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนทางกาย อดทนต่อความเหน่ือยยาก
ในภารกิจการงาน ท่ีส าคญัคืออดทนต่ออารมณ์ อนัมีลกัษณะยัว่ยวนให้อยาก ให้ก าหนดั อารมณ์ท่ี
ย ัว่ยใุหเ้กิดความโกรธ จำคะ  กุศลเจตนาท่ีปรารภกุศลธรรม คือ ความสงสารต่อคน สัตวท่ี์มีความมุ่ง
ท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกขข์องเขา หรือพฒันาคุณธรรมของตน มีความพร้อมท่ีจะเสียสละช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั จนถึงสามารถสละประโยชน์สุขของตน เพื่อประโยชน์ของคนอ่ืน  ฆราวาสธรรมคือ 
ธรรมของผูค้รอง 4 ประการน้ี พระพุทธเจา้ทรงตอบค าถามของอาฬวกยกัษ์ ท่ีขอให้ทรงแสดง
หลกัธรรมส าหรับคนครองเรือน ตามท่ีทรงแสดงมาล าดบัแลว้ทรงสรุปตอนสุดทา้ยวา่ใครก็ตาม อยู่
ครองเรือนดว้ยศรัทธามีธรรม 4 ประการน้ี คือ สัจจะ ทมะ ขนัติ จาคะ บุคคลนั้นแลแมล้ะโลกน้ีไป
แลว้ยอ่มไม่เศร้าโศก 
 3.  พรหมวหิำร หลกัธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อย่ำงประเสริฐ 4 ประกำร 
       พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ. 2541: 171)ไดแ้สดงถึงพรหมวิหาร 4 ไวว้า่ ค  า
วา่ พรหมวหิาร แปลวา่ ธรรมท่ีเป็นหลกัใจ เรือนใจของคนท่ีเป็นผูใ้หญ่ ทั้งท่ีในแง่ของความเป็นจริง
แลว้ ทุกคนตอ้งมีคุณธรรมเหล่าน้ีภายในใจดว้ยกนั คือ เมตตำ ความรักใคร่ปรารถนาท่ีจะให้เป็นสุข 
เป็นความรู้สึกท่ีท่ีมีก าลงัมากพอต่อการลดความอยาก ความโกรธ  กามราคะ ความรักฉนัครอบครัว 
มีความรักลงไป มีใจเมตตาต่อคนอ่ืน หวงัเห็นคน สัตว ์สามารถด ารงชีวิตโดยไม่มีเวร ไม่มีภยั ไม่
เบียดเบียนกนั ไม่ประทุษร้ายกนั ให้แต่ละชีวิตสามารถครองตนให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะ 
กรุณำ ความสงสารตอ้งการช่วยให้คน สัตวห์ลุดพน้จากความทุกข์ เป็นความรู้สึกต่อเน่ืองมาจาก
เมตตา ท่ีมองคนสัตวอ่ื์นด้วยความเป็นมิตร ยามท่ีมิตรของตนประสบปัญหา ท่าทีท่ีถูกตอ้ง คือ 
กรุณา อนัแสดงให้เห็นอานุภาพของธรรมชัดเจน เพราะในกรณีเช่นนั้น เมตตาไม่แข็งพอ ใจจะ



48 

กลายเป็นวิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียน ซ ้ าเติม คนสัตวท่ี์ก าลงัมีปัญหาอยู ่หรือไม่อยา่งนั้นอาจจะ
ต่ืนตระหนกจนโศกเสียใจ ซ ้ าเติมปัญหาใหเ้ลวร้ายยิง่ข้ึนก็ได ้กรุณาท่ีถูกตอ้ง ท่านจึงใชใ้นกรณีท่ีคน
สัตวป์ระสบความทุกขเ์ป็นหลกั มุทติำ ความพลอยช่ืนชมยนิดีในการท่ีคนสัตว ์ท่ีตนมีเมตตาจิตเป็น
ฐานอยูน่ั้นเอง หรือในขณะท่ีเราก าลงัช่วยเหลือเขาจากความทุกข ์หรือเขาหลุดพน้จากปัญหาความ
ทุกข ์จิตท่ีมีเมตตาพร้อมท่ีจะร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเขา จึงเกิดความยินดีช่ืนชมกบัเขา มุทิตา ในแง่ของ
ความเป็นจริงหาท าไดง่้ายนักไม่ หากใจเราไม่มีเมตตาต่อเขาเป็นพื้นฐานอยู่ในขณะนั้นๆ เพราะ
ตามปกติสามัญชนแล้ว ยามท่ีคนอ่ืนได้ดีมีสุขมักริษยาหรือต้องการมี ส่วนร่วม ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์จากเขา อนัเป็นความรู้สึกในทางท าลายล้าง เบียดเบียน แต่มุทิตาเป็นความรู้สึก
เพลิดเพลินยินดีท่ีเห็นคนอ่ืนเขาได้ดี มีส่วนอย่างส าคญัในการรักษาคุณภาพจิตของคนท่ีมีมุทิตา 
และรักษาคุม้ครองป้องกนัผลดีงามท่ีคนอ่ืนสัตวอ่ื์นก าลงัไดค้รอบครองอยู ่อุเบกขา การท าใจวางเฉย
ไม่ดีใจ เสียใจในการประสบความพิบติั อนัตรายตามกรรม คือ การกระท าของเขาเอง ท่ีส าคญัคือ
นอกวิสัยท่ีจะช่วยเหลืออะไรได ้หรือไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีจะตอ้งท าอะไร เป็นความรู้สึกท่ีสืบ
เน่ืองมาจากความเมตตา ในยามท่ีคนซ่ึงเราเมตตาประสบปัญหาก็กรุณา รอดพนัจากปัญหามีความ
ผาสุก เราก็มุทิตา แต่พอคนท่ีเราเมตตานั้นเอง เกิดไปฆ่าคนตาย ถูกศาลตดัสินจ าคุกหรือประหาร 
หรือคนท่ีเราเมตตานั้นเอง ด ารงตนเป็นปกติสุขต่อเน่ืองกนัมา สามารถวางใจสบายใจได ้ก็ท  าใจให้
สบาย แต่หาใช่เป็นการวางเฉยจนไม่รับรู้อะไร เพียงแต่เป็นเหมือนการมองลูกท่ีก าลงัเดินจนเดินได้
ดีแลว้ พ่อแม่คงมองดว้ยความสงบ แต่พร้อมจะช่วยเหลือหากมีปัญหา อุเบกขาจึงเป็นอาการของ
ปัญญา ท่ีสามารถเพง่พินิจตดัสินในการท า ท่ีเม่ือท าไปแลว้จะตอ้งเกิดประโยชน์และยุติธรรม ดงันั้น 
อุเบกขาจึงท าหนา้ท่ีขจดัความรู้สึกรักชงัจนใจล าเอียงดว้ยอคติออกไป 
 พรหมวิหารจึงเป็นคุณธรรมท่ีช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์พฒันาบ่ายหน้าเขา้
หาความสงบสุขจากปัจเจกชนแต่ละคน จนถึงความเป็นเทพ  พรหม อริยะ ไดต้ามล าดบั พฒันาการ
ทางจิตท่ีเพิ่มความเขม้ขน้ของธรรมทั้ง 4 ประการน้ี กล่าวโดยสรุป เมตตา มีสัตวท์ั้งปวงเป็นอารมณ์ 
กรุณา มีสัตวท่ี์ประสบปัญหาเป็นอารมณ์ มุทิตา มีสัตวท่ี์ประสบความดีงามเป็นอารมณ์ อุเบกขา มี
สัตวท่ี์ประสบผลกรรมท่ีไม่อาจแกไ้ขหรือไม่จ  าเป็นตอ้งท าอะไรเป็นอารมณ์ 
 4. สังคหวตัถุ หลกัธรรมส าหรับสงเคราะห์หรือการใหค้วามช่วยเหลือกนั  
     จรูญ  รัตนกำล (2548: 163) ไดแ้สดงสรุปหลกัธรรมส าหรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือกนั 
มี 4 ประการคือ ทำน การให้ การแบ่งปันดว้ยการให้วตัถุส่ิงของ(วตัถุทาน) ให้ความรู้(ธรรมทาน)
และการให้อภยั(อภยัทาน) ปิยวำจำ  การพูดวาจาท่ีไพเราะ เป็นค าสัตยจ์ริง เวน้จากการพูดเท็จ  ค  า
หยาบ ส่อเสียด เพอ้เจอ้ อัตถจริยำ ขวนขวายบ าเพ็ญประโยชน์และสมำนัตตตำ ความเป็นผูว้างตน
เสมอตน้เสมอปลาย ไม่ลืมตนลืมตวัวา่ เดิมตนมีสถานะอยา่งไร เม่ือมีฐานะยศศกัด์ิก็วางตนอยา่งนั้น 
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หลกัธรรมหมวดน้ี เป็นเคร่ืองจรรโลงสังคมให้อยู่กนัอย่างเอ้ืออาทรผูกมิตรไมตรีต่อกนั มีความ
สมานสามคัคีกนั มีสันติสุขอยา่งย ัง่ยนื 

5.  อทิธิบำท หนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ผูป้ระสงคจ์ะใหชี้วติประสบความส าเร็จ 
     จรูญ รัตนกำล (2548: 166)ไดแ้สดงสรุปถึงหลกัอิทธิบาท 4 ประการไวด้งัน้ี  

   ความส าเร็จตอ้งประกอบดว้ยหลกัธรรม 4 ประการคือ ฉันทะ ความพอใจ เป็นความใฝ่รู้ 
ใฝ่ศึกษา ใฝ่ดีในการสร้างความดี วิริยะ ความพากเพียรมุ่งมัน่ในการสร้างความดี ความงาม จิตตะ 
การเอาใจใส่และวิมังสำ การใช้ปัญญาไตร่ตรองพินิจพิจารณาการประกอบกิจการต่างๆ หลกัการ
ส าคญัของอิทธิบาทน้ี เป็นหนทางน าชีวิตของผูป้ฏิบติัให้บรรลุตามท่ีตอ้งการตามเพศวิสัยท่ีเป็นอยู่
คือ ผูค้รองเรือนจะใหง้านบรรลุผลส าเร็จ นกับวชนกัพรตเม่ือน าหลกัธรรมหมวดน้ีไปปฏิบติัก็บรรลุ
สัจธรรมตามท่ีปรารถนา แมใ้นปัจฉิมพุทธกาล พระพุทธเจา้ตรัสถึงความส าคญัของอิทธิบาทวา่ แม้
หากว่า  ตถาคตปรารถนาจะมีชีวิตชั่วกัปก็สามารถด ารงอยู่ได้ (การก าหนดอายุของคนในคร้ัง
พุทธกาลมีอายขุยั 100 ปีเป็นอายุเฉล่ียของคนในแต่ละยุค)โดยใชห้ลกัอิทธิบาทมีความมุ่งมัน่ ความ
เพียร เอาใจใส่ดูแลตนเองและรู้จกัใช้ปัญญาไตร่ตรองมองหาเหตุปัจจยัดงันั้น อิทธิบาทจึงเป็น
คุณธรรมท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง 
 นอกจากหลักพุทธธรรมพื้นฐานดังกล่าวแล้วมีหลักธรรมอ่ืนๆเช่น.สัปปุริสธรรม 7 
ประการ มีการรู้จกัเหตุ(ธมัมญัญุตา)รู้จกัผล(อตัถญัญุตา)รู้จกัตน(อตัตญัญุตา)รู้จกัประมาณ(มตัตญัญุ
ตา)รู้จกัเวลา(กาลญัญุตา) รู้จกัชุมชน(ปริสัญญุตา)และรู้จกั(คบหา)บุคคล(ปุคคลญัญุตา) สาราณีย
ธรรม  7 มีการท าต่อกนัดว้ยเมตตา(เมตตากายกรรม)พูดดว้ยเมตตา(เมตตาวจีกรรม) คิดต่อกนัดว้ย
เมตตา(เมตตามโนกรรม)ไดม้าแบ่งปันกนักินใช(้สาธารณโภคี)ประพฤติอยูใ่นศีลมีกายวาจาสะอาด
สุจริต(สีลสามญัญตา)และปรับความเห็นใหต้รงกนั(ทิฏฐิสามญัญตา) มงคล 38 ประการ เช่น การไม่
คบคนพาล คบคนดี เป็นต้น หลกัพุทธรรมส าคญัท่ีต้องการกล่าวเพิ่มในท่ีน้ี คือ อปัปมาทธรรม 
ความไม่ประมาท หรือการมีสติ นัน่เอง ความหมายของสติคือ ความร าลึกไดคื้อระลึกก่อนพูด ก่อน
ท า ก่อนคิด และมีความระมดัระวงัมิใหพ้ลาดพลั้งในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
 6. อบำยมุข ปากทางท่ีน าไปสู่ความเส่ือมเสีย ซ่ึงเป็นส่ิงควรละ ควรเวน้ ไม่เขา้ไปขอ้งแวะ 
ควรหลีกใหห่้างไกล ไม่ยุง่เก่ียว หากเขา้ไปเก่ียวขอ้งจะท าให้ชีวิตของผูน้ั้นมีแต่ความเส่ือมหาความ
เจริญมิได ้ 
    พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2545: 199-201) ได้กล่ำวถึงอบำยมุข 6 ไว้ดังนี ้
    1.ติดสุราและของมึนเมามีโทษ 6 ประการคือ ทรัพยห์มดไปๆเห็นชัดๆ ก่อการทะเลาะ
ววิาท เป็นบ่อเกิดของโรค เสียเกียรติยศช่ือเสียง ท าใหไ้ม่รู้อายและบนัทอนสติปัญญา 
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 2.  เท่ียวกลางคืน มีโทษ 6 คือ ช่ือวา่ไม่รักษาตวั   ช่ือวา่ไม่รักษาลูกเมีย ช่ือวา่ไม่รักษาทรัพย์
สมบติั เป็นท่ีระแวงสงสัย เป็นเป้าใหเ้ขาใส่ความหรือข่าวลือ เป็นทางมาของเร่ืองเดือดร้อนเป็นอนัมาก 
 3. ชอบเท่ียวดูการละเล่น มีโทษ โดยการงานเส่ือมเสีย เพราะใจกังวลคอยคิดจ้องกับ
เสียเวลาไปดูส่ิงนั้นๆทั้ง 8 กรณี คือ ร าท่ีไหนไปท่ีนัน่ ขบัร้อง, ดนตรี, เสภา, เพลง, เถิดเทิงท่ีไหนไป
ท่ีนัน่ 
 4. ติดการพนนั มีโทษ 6 คือ เม่ือชนะย่อมก่อเวร เม่ือแพก้็เสียดายทรัพยท่ี์เสียไป ทรัพย์
หมดไปๆ เห็นชดัๆ เขา้ท่ีประชุม เขาไม่เช่ือถอ้ยค า เป็นท่ีหม่ินประมาทของเพื่อนฝูง ไม่เป็นท่ีพึง
ประสงคข์องผูท่ี้จะหาคู่ครองใหลู้กของเขา เพราะเห็นวา่จะเล้ียงลูกเมียไม่ไหว 
 5. คบคนชัว่ มีโทษ โดยน าให้กลายไปเป็นคนชัว่อย่างคนท่ีตนคบทั้ง 6 ประเภทคือได้
เพื่อนท่ีจะน าให้กลายเป็น นกัเลงพนนั นกัเลงหญิง นกัเลงเหลา้ นกัลวงของปลอม นกัหลอกลวง
และนกัเลงหวัไม ้
 6. เกียจคร้านการงาน มีโทษ โดยท าให้ยกเหตุต่างๆเป็นขอ้อ้างผดัเพี้ ยนไม่ท าการงาน 
โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะท่ีมีอยู่ก็หมดส้ินไป คือให้อา้งไปทั้ง 6 กรณีว่า หนาวนกั ร้อนนกั เยน็ไป
แลว้ ยงัเชา้นกั หิวนกั อ่ิมนกั 
 กล่าวโดยสรุป หลกัพุทธจริยธรรมท่ีน ามาแสดงเป็นตวัอยา่งเหล่าน้ี  ยอ่มเป็นไปในส่วนท่ี
ก่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้าในชีวิต อีกด้านหน่ึงการปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดเส่ือมเสีย ส่ิงนั้นเรียกว่า 
อบายมุข หลกัธรรมท่ีน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ผูป้ระพฤติปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีควรละเวน้ ไม่ควรเขา้ไป
เก่ียวขอ้งเป็นธรรมท่ีควรละ ควรเวน้ และต้องประพฤติปฏิบติัตามหลักพุทธจริยธรรมท่ีให้เกิด
ความสุข ความเจริญในชีวติตน และอนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อีก
ดว้ย  
 
แนวควำมคิดเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานแนวความคิด
โครงการพระราชด าริต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนใหพ้ึ่งพาตนเอง ตลอดถึงการพฒันาประเทศให้มี
ความมัน่คงมีกา้วหนา้ โครงการพระราชด ารินั้นมีไม่นอ้ยกวา่ 4 พนักวา่โครงการ  แต่ละโครงการ
นั้นไดผ้่านการวิจยัทดลองตรวจสอบมาแลว้ กล่าวไดว้่า ตลอดระยะเวลาท่ีพระองค์ทรงครองราช
สมบติั ไดท้รงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนตามพระบรมราช
ปณิธานในวนับรมราชาภิเษกว่า “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำว
สยำม” และแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการหน่ึงท่ีเน้นให้ความส าคญัในการ
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ปฏิบติัเพื่อพฒันาประเทศโดยมีพื้นฐานจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของประชาชนอย่างเรียบง่าย
และมีความสุขในการด ารงชีพตามค ากล่าววา่ มีความพอมี พอกิน พอใช ้
 แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นมาว่า ในคร้ังแรกพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในวโรกาสท่ีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม  2517 และได้
พระราชทานอีกคร้ังหน่ึงในวนัพุธท่ี 4 ธนัวาคม 2517 ณ ศาลาดุสิตาลยั   ในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ทรงเนน้ความพอมีพอกินอีกคร้ังหน่ึงวา่ ค  าวา่ พอมีพอกิน เป็นท่ีมาแนวทางโครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียง (อภิชยั พนัธเสน. 2546:1) 
 วนิช สุธำรัตน์(2552:254)ไดแ้สดงแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงวา่จุดเร่ิมตน้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2516 เม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2516 :ซ่ึงมีขอ้ความ
ตอนหน่ึงดงัน้ี 
 “ การพฒันาประเทศไทย จ าเป็นตอ้งท าตามล าดบั ขั้นตอน ตอ้งสร้างพื้นฐานคือ ควำมพอ
กิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยดัแต่
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เม่ือใดพื้นฐานมัน่คง พร้อมพอควรและปฏิบติัไดแ้ล้ว  จึงค่อยสร้างค่อย
เสริมความเจริญและฐานเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงข้ึนโดยล าดบัต่อไป” 
 จะเห็นวา่ แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพฒันาท่ีวางอยูพ่ื้นฐานของความไม่
ประมาท สันโดษ มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุม้กนั มีภูมิรู้ ภูมิธรรม คุณธรรม มีการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง
อยา่งชาญฉลาด 
 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนประกอบท่ีส าคญัอยู ่5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัในทางท่ีควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นการมองโลก
เชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤตเพื่อความมัน่คง
และความย ัง่ยนืของการพฒันา 
 2.  คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั 
โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
 3.  ค ำนิยำม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆกนัดงัน้ี 
  3.1  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
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  3.2  ความมีเหตุผล หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุผลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
  3.3  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 4.   เงื่อนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้นตอ้งอาศยั
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานทั้งใกลแ้ละไกล 
  4.1  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบ
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนัเพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
  4.2  เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนกัในคุณธรรมมี
ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่
ตระหน่ี 
 5.  แนวทำงปฏิบัติ/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้านทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สางแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี 
 สุเมธ ตันติเวชกุล(2549: 12) เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันาไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบอกให้พอดี เศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดี ความพอดีมี 3 
ประการ คือ 
 1.  สร้างความดีให้เกิดข้ึนกับจิตใจให้ได้ก่อน ใจเราตอ้งไม่มุ่งไปสูดกู่ด้านในด้านหน่ึง
ระดบัจิตใจ เราตอ้งอยูใ่นความพอดี เอ้ืออาทรต่อกนั มีความพอดีดา้นจิตใจ 
 2.   ความพอดีในด้านสังคมนัน่ คือ ตอ้งรู้จกัสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆรอบขา้งเรา
ใหเ้กิดความพอดีข้ึนมา 
 3.  ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การรู้จกัพอ อยูอ่ยา่งไรอยูอ่ยา่งนั้น ไม่ตอ้งไปกูห้น้ียืม
สินจากผูอ่ื้น ช่วยตวัเองไดแ้ค่ไหน ก็เอาแค่นั้น ไม่ตอ้งขวนขวายหาหน้ีสินเพิ่มวตัถุกนัอนัจะน าไปสู่
ความไม่สมดุล เพราะเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัสมดุลเป็นส าคญั 
 4.  ความพอดีทางเทคโนโลย ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไม่ลา้หลงั แต่ไม่ใช่ล ้าหนา้ จน
เกินก าลงัของตน เทคโนโลยท่ีีน ามาใชต้อ้งสอดคลอ้งและพอกบัตวัเรา 



53 

 5.  ความพอดีทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ คือ ตอ้งรู้จกัธรรมชาติของทรัพยากรและตอ้ง
รู้จักใช้พอดี ไม้ใช้แบบทิ้งๆขวา้งๆ ใช้ทรัพยากรไปแล้ว ควรรู้ค่า รู้จักประหยดั เช่น ควรใช้
ผา้เช็ดหนา้ (ท่ีเป็นผา้ผนื) ดีกวา่ใชก้ระดาษทิชชู เพราะใชแ้ลว้ตอ้งทิ้งไป แต่ผา้เช็ดหนา้ เม่ือผา่นการ
ท าความสะอาดแลว้ก็สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้
 สุเมธ ตันติเวชกุล(2549: 98-100) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง
แนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศชาติให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง 
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งท่ีตอ้งอาศยั
ควรมรอบรู้ ความรอบคอบ และควรระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการน าวชิาการต่างๆมาใชใ้นการวางแผน
และด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน (อา้งใน ววิฒัน์ หามนตรี 2555:45) 
 กำรประยุกต์แนวเศรษฐกจิพอเพยีงมำใช้ในระดับต่ำงๆ แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน ามาใชไ้ดทุ้กระดบัทุกอาชีพ ไม่ใช่ใชใ้นภาคการเกษตรเท่านั้น 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 112) ไดก้ล่าวไวถึ้งการน าแนวคิดเศรษฐกิจมาใชใ้นระดบัต่างๆ
ดงัน้ี 
 1. การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ระดับบุคคล/ครอบครัว สามารถให้
ตนเองเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใน 5 ดา้น คือ  
  1.1 จิตใจ  
  1.2  สังคม  
  1.3  เทคโนโลย ี 
      1.4  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  1.5  เศรษฐกิจ 
  โดยค านึงถึงรู้จกัค าว่าพอ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น พยายามพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็มีความช านาญ มีความสุขและพอใจกบัชีวติ ยดึเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวติ 

2.  การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นระดบัชุมชน ชุมชน 
ประกอบดว้ยบุคคล ครอบครัวท่ีมีความพอเพียงแลว้ ชุมชนก็สามารถประยกุตห์ลกัการน้ีไดโ้ดย  
                2.1 รวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม อาศยัภูมิปัญญาและความสามรถของตนและ
ชุมชน  
  2.2 เอ้ือเฟ้ือ อาทรระหวา่งสมาชิกในชุมชนท าใหเ้กิดพลงัทางสังคม 
  2.3 พฒันาไปสู่การเป็นเครือข่ายระหวา่งชุมชน 
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 3. การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ระดับรัฐหรือประเทศ ประกอบด้วย
ชุมชนเขม้แขง็มีความพอเพียง ชุมชนเล้ียงตนเองไดดู้แลตนเองได ้รัฐพึงประยกุตใ์ชแ้นวทางดงัน้ี 
  3.1 ชุมชน สังคมหลายๆแห่ง ร่วมมือกนัพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.2 วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อนจึงค่อยๆด าเนินเป็น
ทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญข้ึนเป็นล าดบัๆ  ต่อไป      (อา้งใน วิวฒัน์  
หามนตรี 2555: 46-47) 
   ดงันั้น แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตจริงทั้งระดับบุคคล สังคมประเทศชาติ ท าให้มีการพฒันาแบบยัง่ยืน โดยให้หลักความรู้ 
คุณธรรมเป็นหลกัปฏิบติั หลกัเศรษฐกิจพอเพียงจึงใช่เพียงทฤษฎีเพอ้ฝัน แต่เป็นหลกัท่ีน ามาปฏิบติั
ได้จริง ซ่ึงมีแบบจ าลองท่ีท าข้ึนให้ปฏิบติัจริงๆและมีประชาชน ชุมชนเป็นจ านวนมาได้น าไป
ประยกุตใ์ชจ้นเป็นผลส าเร็จทั้งในระดบัประชาชนจนถึงระดบัชาติมาแลว้ 
 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปฐมพงษ์ โพธ์ิประสิทธินันท์ (2549) ไดว้ิจยัศึกษาประวติัพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ตั้ งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัต ริย์ไทย เ ก่ียวกับพระพุทธศาสนาตั้ งแ ต่สมัย สุโขทัยจนกระทั้ ง ถึ ง รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทราบถึงบทบาทในภาพรวมท่ีกว้างๆว่า
พระมหากษัตริย์ไทยในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างไร ตลอดจนเวลาอนัยาวนานใน
ประวติัศาสตร์ไทย กล่าวคือตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์เร่ิมราชวงศพ์ระร่วงเม่ือปีพ.ศ. 1781 จนส้ิน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พ.ศ. 2411 โดยศึกษาเอกสารทางประวติัศาสตร์
ต่างๆ ท าใหท้ราบวา่1)พระมหากษตัริยไ์ทย ไดมี้บทบาทในการอุปถมัภท์  านุบ ารุงพระพุทธศาสนาก่ี
มากนอ้ยนบัตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นตน้มาจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยูห่วั 2) ท า
ให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาท่ีมาปักหลักอยู่ในประเทศไทยนั้ นได้เจอปัญหาอะไรบ้างและ
พระมหากษตัริยไ์ดเ้สนอทางออกต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบา้งซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามา
แก้ปัญหา 3)ท าให้มองเห็นชัดเจนถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในการท านุบ า รุง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงจะเป็นแบบอย่างให้พุทธศาสนิกชนไดศึ้กษาและปฏิบติัตาม ในขณะเดียวกนั 
พุทธศาสนิกชนก็จะได้แนวทางในการทิดพระเกียรติพระมหากษตัริย์ไทยในอดีตท่ีท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและ4) เพื่อเป็นการจุดประกายให้มีการวิจยัในทิศทาง
เดียวกนัน้ีต่อไปๆอีก 
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 อุดม จุมพลหล้ำ และคณะ (2549)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถี
ชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น ้ าโขงในประเทศไทย”โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแท่น ้ าโขง ในประเทศไทยและเปรียบเทียบการ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น ้ าโขงในประเทศไทย 
5 ดา้น คือ ดา้นภาษาและวรรณกรรม ดา้นความเช่ือ ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นพิธีกรรมและ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมระหว่างพระภิกษุสามเณร ครู นกัเรียน และพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไป โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นพระภิกษุ สามเณร ครู นักเรียน และ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปจ านวน700 รูป/คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า จ  านวน 50 ขอ้ สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า F-test ผลจากการ
ศึกษาวิจยัพบวา่1) ผลการปฏิบติัตมวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่ม
แม่น าโขงในประเทศไทย โดยรวมพบว่า กลุ่มพระภิกษุ สามเณรกับครู พระภิกษุ สามเณรกับ
พุทธศาสนิกชนมีค่าเฉล่ียในการปฏิบติัตามวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทย
แถบลุ่มแม่น ้ าโขงในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มพระภิกษุ สามเณรกับนักเรียนและครูกับ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั.01 ส่วนกลุ่มครูกบัพุทธศาสนิกชนทัว่ไปมีค่าเฉล่ีย
ไม่แตกต่างกนั 
 วรำภรณ์ เดชะสุวรรณ (2555)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาคุณธรรม
ส าหรับนกัเรียนนายร้อยต ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์1)ศึกษาคุณธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนนาย
ร้อยต ารวจ2)ศึกษาระดบัคุณธรรมของนักเรียนนายร้อยต ารวจและพฒันายุทธศาสตร์การพฒันา
คุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยโดย โดยการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและการสนทนากลุ่มโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีเขา้รับ
บริการในสถานต ารวจ จ านวน 405 คน แบบสอบถามบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จ านวน 
227 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
งานวิจยัน้ีใช้วิธีก าหนดยุทธศาสตร์จากตาราง SWOT Matrix โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านกางวาง
ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านการพฒันาคุณธรรมและผูท่ี้เก่ียวข้องโดยตรงในการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัจ านวน 6 คน ยุทธศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี มีการประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูน้ ายุทธศาสตร์จ านวน 15 คน ผลการวิจยั 
พบวา่ 1) คุณธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนนายร้อยต ารวจมี 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้น ความมีระเบียบ2)ระดบัคุณธรรมของนกัเรียน
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ต ารวจ พบว่า นักเรียนนายร้อยต ารวจประเมินคนเองว่ามีคุณธรรมทุกประเด็นอยู่ในระดับสูง 
ในขณะท่ีบุคลากรประเมินว่า นกัเรียนนายร้อยต ารวจมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบความ
ยติุธรรมและความเป็นระเบียบวินยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความอดทนอดกลั้น อยูใ่นระดบัสูง
3) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจมี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์การสร้างต ารวจต้นแบบตามความคาดหวงัของสังคม (2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
กิจกรรมประจ าวนัของนักเรียนนายร้อยต ารวจให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3) 
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมผลกัดนัองคค์วามรู้ใหม่สู่การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประชาชน 4)ยุทธศาสตร์การ
ระดมสรรพก าลงัเพื่อเสริมสร้างหลกัธรรมมาภิบาลในการจดัการบริหารโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 5) 
ยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและ 
6) ยทุธศาสตร์การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งนกัเรียนกบัชุมชนสังคมอยา่งเหมาะสม 
 ดังนั้ น ผูว้ิจยัเห็นว่า การน าหลักพุทธธรรมมาใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินต่างๆ นั้น ไม่วา่จะนบัถือศาสนาอะไรก็ตาม ผลท่ีไดรั้บคือความสุขส่วนบุคคล ความสงบสุข
ของสังคม หลักพุทธธรรมจะเป็นหมวดใดก็ตาม เม่ือผูป้ฏิบติัมีปัญญาก็สามารถพินิจพิจารณา
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดท้ั้งในวิชาชีพท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนให้ตั้งตนอยูค่วามพอเพียงส่วนผู ้
ตอ้งการสละความสุขแบบฆราวาสก็ตอ้งมุ่งก าจดักิเลสให้หมดไป ก็จะพบกบัสันติสุขอยา่งแทจ้ริง 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยั เร่ืองการประยุกต์หลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการอยู่ ร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ า เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปใช้พฒันาชุมชนต าบลสามบณัฑิต และเป็น
แบบอยา่งในการพฒันาชุมชนอ่ืนและเป็นประโยชน์ในการบริหารของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทที ่3 
วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษา เร่ือง การประยุกต์หลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนั
ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

2. ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน ประชาชนในทอ้งถ่ินเดิม
และประชาชนต่างถ่ินท่ีอาศยัและประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในต าบลสามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรแฝงท่ีแน่นอน (ประชาชนต่าง
ถ่ินท่ีเข้ามาอาศัยในต าบลสามบัณฑิต) ดังนั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ดงัสูตรของ ดบัเบิลย.ูจี.คอชแรน (W.G.Cochran.1953) 

สูตร 
 n     =   P(1-P)Z2 
                           e2  

 n แทน  จ านวนหรือขนาดตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณ 
 P แทน  สัดส่วนของประชากรและโอกาสท่ีไดจ้ากประชากร (0.50) 
 E แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(e  =  0.05) 

 Z แทน  ค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางสถิติ Z โดยอาศยัค่าพื้นท่ี  
2

a      

      ไดจ้ากค่าระดบัความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั  1.96 
แทนค่าในสูตร 

       n     = 20.05

20.50)1.960.50(1  

           

= 0.0025
3.84160.500.50   

            =     384.16 
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 3. การสุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจากประชาชนท่ี
อาศยัในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 385 คน ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากผูน้ าชุมชน ประกอบด้วย 
พระสงฆ ์ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. ท่ียนิดีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ 
1. แบบสอบถำม ส าหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัในพื้นท่ีต าบล

สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 6 ขอ้  
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัลกัษณะความเช่ือและการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนิน

ชีวิต เพื่อการอยู่ ร่วมกันของประชาชน ในพื้น ท่ีต าบลสามบัณฑิต อ า เภออุทัย   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั จ านวน 22 ขอ้ 
โดย 
  5  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบันอ้ย 
  1  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใชใ้นการด าเนินชีวิต 
เพื่อการอยูร่่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ โดย 
  5  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบันอ้ย 
  1  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีขอ้ค าถาม จ านวน 2 ขอ้  ลกัษณะของขอ้ค าถาม เป็น
แบบปลายเปิด  

2. แบบสัมภำษณ์ ส าหรับเก็บขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน ประกอบดว้ย 
ตอนที ่1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย อาชีพ ต าแหน่ง ช่ือ ท่ีอยู ่วนัท่ี

สัมภาษณ์ และสถานท่ีสัมภาษณ์ 
ตอนที ่2 รายการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อการอยูร่่วมกนัของ

ประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อ

การอยูร่่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
การสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใหค้รอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
3. น าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงโครงสร้างของเน้ือหา และภาษาท่ีใช ้ถา้มีขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัน ามาปรับปรุง 
4. น าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

ถา้มีขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัน ามาปรับปรุง 
  4.1 แบบสอบถามส าหรับประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามภายใตก้รอบ
แนวความคิด (Conceptual Framework) โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
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ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัลกัษณะคติความเช่ือและการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทัย  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใชใ้นการด าเนินชีวิต 
เพื่อการอยูร่่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

การตรวจให้คะแนนแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 เป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว ้ดงัน้ี 
  5  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบัปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบันอ้ย 
  1  คะแนน  หมายถึง  การปฎิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมาพิจารณา
ระดบัการปฏิบติัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง
มีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ.  2555:  75) 

 ระดบั = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
    จ านวนชั้น 
  = 5 – 1 
                                       5 
  = 0.8 

ซ่ึงท าใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัร่วมนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 
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4.2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าท้องถ่ิน ประกอบด้วย พระสงฆ์ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. ในต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองวดั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างภายใตก้รอบแนวความคิด(Conceptual 
Framework) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย อาชีพ ต าแหน่ง ช่ือ ท่ีอยู ่วนัท่ี
สัมภาษณ์ และสถานท่ีสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 รายการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อการอยูร่่วมกนัของ

ประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อ

การอยูร่่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 4. น าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

5. น าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ดร.กิติมา 
ทามาลี รองศาสตราจารย์ ดร.วิว ัฒน์ หามนตรี รองศาสตราจารย์วนิช  สุธารัตน์ และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. ยุวดี วงษ์ทน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาพร้อมทั้งพิจารณาความ
ถูกตอ้งชดัเจนของภาษาท่ีใช ้และน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

6. วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่า IOC (Index of item-objective concurrence) 
โดยวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะลงความเห็น จากนั้นน า
ผลการพิจารณามาบนัทึกหาค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายข้อ ค่าเฉล่ียจากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีได ้เรียกวา่ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและจุดประสงคซ่ึ์งมีค่าเท่ากบั 1 

7. การทดสอบเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบแล้วไปทดสอบ
ความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยทดลองใช ้(Try out) กบัประชาชนในทอ้งถ่ินเดิมและประชาชน
ต่างถ่ินท่ีอาศยัและประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในต าบลโพธ์ิสาวหาญ อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือถือได ้โดยน าส่วนของค าถามท่ี
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมและวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของประชาชน ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด และเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มาหาค่าความเช่ือถือได ้โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ตามแบบ
ของครอนบาช (Cronbach อ้างใน กรชวลั หอมไกรลาศ. 2540 : 68) ในการทดสอบได้ค่า
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สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากบั 0.94 ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ดงักล่าวอยูใ่นเกณฑ์ จึงถือวา่แบบสอบถาม
น้ีสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ีได ้

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นการประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมาจาก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) 
    ไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 385 ชุดให้ประชาชนผู้
ท่ีอาศยัในอยู่ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และสัมภาษณ์ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน จ านวน 20 คน ประกอบดว้ย พระสงฆ ์ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และสมาชิกอบต. ในต าบลสาม
บณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ในช่วงเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
     ไดจ้ากการคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผลงานวิจยัท่ีมีผู ้
ศึกษาไวก่้อนแลว้ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากต าราทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และแปลผลโดยใชค้อมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 40 - 49) มีดงัน้ี 
 1. ในแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการใช้สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. ในแบบสัมภาษณ์ ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา ( Content Analysis )  
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บทที ่4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัศึกษา เร่ือง การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 385 คน และผูน้ าทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย พระสงฆ ์ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
สมาชิกอบต. จ านวน 20 คน  ผูว้ิจยัจึงไดท้  าวิจยัเร่ืองน้ี โดยมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ1) เพื่อศึกษา
ลกัษณะความเช่ือและประเพณีปฏิบติัเป็นอยา่งไร 2) เพื่อศึกษาระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้
เป็นอยา่งไร 3) เพื่อศึกษาระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นอยา่งไรการวิจยัคร้ังน้ีป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ(Qualitative Research) ประชากรของการวิจยัคือ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสาม
บัณฑิต จ านวน 385 คนและ ผู ้น าท้อง ถ่ินในต าบลสามบัณฑิต  อ า เภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจ านวน จ านวน 20  คน  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ี
และมอร์แกน(Krejcie& Morgan)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาการการแจก
แบบสอบถาม385 คนและการสัมภาษณ์ 20 คนโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(Multistage 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ลักษณะความเช่ือและระดับการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทัย  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใชใ้นการด าเนินชีวิต 
เพื่อการอยูร่่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน เก่ียวกบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้
เพื่อการอยูร่่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน เก่ียวกบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบติัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ตอนท่ี 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
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  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X  แทน ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วม 
 ..DS  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ของประชำชนในต ำบลสำมบัณฑิต  อ ำเภออุทัย

จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี
ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดแ้ก่  เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  แสดงผลในตาราง  1 
ดงัน้ี 
 
ตำรำง  1 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป ของประชาชนในต าบลสามบณัฑิต   
อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ขอ้มูลทัว่ไป   
จ านวน (คน) 

385 
ร้อยละ 
100.0 

1.  เพศ   
            ชาย 186 48.3 
            หญิง 199 51.7 
2.  อาย ุ   
            ต  ่ากวา่ 25 ปี 69 17.9 
            25 – 35  ปี 120 31.2 
            36 – 45 ปี 114 29.6 
            46  ปีข้ึนไป    70 18.2 
3.  อาชีพ   
           ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 58 15.1 
           ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั 164 42.6 
            คา้ขาย/เจา้ของกิจการ 91 23.6 
            เกษตรกร 64 16.6 
            อ่ืนๆ 8       2.1 
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ตาราง  1 (ต่อ) 

ขอ้มูลทัว่ไป 
จ านวน (ราย) 

385 
ร้อยละ 
100.0 

4.  สถานภาพสมรส   
            โสด 110 28.6 
            สมรส 207 53.8 
            หมา้ย/หยา่ร้าง 50 13.0 
           แยกกนัอยู ่ 18       4.7 
5.  ระดบัการศึกษา   
            ประถมศึกษา 62 16.1 

     มธัยมศึกษา/ปวช. 217 56.4 
            อนุปริญญา/ปวส. 24  6.2 
            ปริญญาตรีข้ึนไป  82    21.3 
6. รายไดต่้อเดือน   
          5,000-10,000 บาท 24 6.2 
        10,001-15,000 บาท 113 29.4 
        15,001-20,000 บาท 142 36.9 
        มากกวา่ 20,000 บาท 106    27.5 

 
 จากตาราง  1  ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69  มีอาย ุ25-35 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา 
อายุ 36-45 ปี จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6   มีสถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.8 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/
ปวช. จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 64 คน  คิดเป็น ร้อยละ 16.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 142 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.9 รองลงมา รายได ้10,001-15,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  
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ตอนที ่2  ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะควำมเช่ือและระดับกำรน ำหลักพุทธธรรมไปใช้ในกำรด ำเนิน

ชีวิต เพื่อกำรอยู่ร่วมกันของประชำชน ในพืน้ที่ต ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกนั
ของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาดา้นคติความเช่ือ 
ประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิม ด้านประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงผลใน
ตาราง 2 – 5 ดงัน้ี 
 
ตำรำง 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัารน าหลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

เพื่ อการอยู่ ร่วมกันของประชาชน ในพื้ นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ดา้นคติความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิม 

ดา้นคติความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิม X  ..DS  
ระดบั 

การปฏิบติั 
1.  การเซ่นไหวพ้ระภูมิ เจา้ท่ี วญิญาณบรรพบุรุษ 3.84 .712 มาก 
2.  การจดักิจกรรมร่วมกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีเคารพบูชา
ประจ าหมู่บา้น หรือวนัส าคญัทางศาสนา 

3.79 .676 
มาก 

3. การท าบุญประจ าปีของหมู่บา้นเช่นวนัสงกรานต ์ 3.58 .746 มาก 
4. การแสดงออกของความเช่ือเร่ืองบุญ บาป การเกิด
ในภพภูมิต่างๆ ดว้ยการท าดีและการพดูดี 

3.73 .757 
มาก 

5. การกรวดน ้าอุทิศส่วนกุศล    3.62 .713 มาก 

โดยรวม 3.71 .628 มาก 

  
 จากตาราง 2 พบวา่ ประชาชนมีการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่
ร่วมกนั ดา้นคติความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71, ..DS  = 
0.628) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การเซ่นไหวพ้ระภูมิ เจา้หนา้ท่ี วิญญาณบรรพบุรุษ ( X =3.84) รองลงมา เป็นขอ้ การจดักิจกรรมร่วมกนั
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เก่ียวกบัส่ิงท่ีเคารพบูชาประจ าหมู่บา้น หรือวนัส าคญัทางศาสนา ( X =3.79) และค่าเฉล่ียต ่าสุดเป็นขอ้ การ
ท าบุญประจ าปีของหมู่บา้นเช่นวนัสงกรานต ์( X =3.58)   
ตำรำง 3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 

เพื่อการอยู่ ร่วมกันของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ดา้นประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ดา้นประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนา X  ..DS  

ระดบั 
การปฏิบติั 

1. การใส่บาตรทุกวนั 3.63 .644 มาก 

2. การถวายทาน รักษาศีล สวดมนตใ์นวนัส าคญัทาง
ศาสนาหรือวนัพระ 

3.52 .689 มาก 

3. การมีบุตรหลานบรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรียน
หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา 

3.65 .732 มาก 

4. การแต่งงานหรือข้ึนบา้นใหม่นิมนตพ์ระสงฆม์า
เจริญพระพุทธมนต ์

3.72 .783 มาก 

5. การจดังานศพนิยมจดัท่ีวดั 3.26 .669 ปานกลาง 
6. การท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหญ้าติท่ีเสียชีวติ 3.40 .666 ปานกลาง 
7. การจดัพิธีทางศาสนาหรือบุญประเพณีทุกคร้ังและ
ทุกคนในชุมชนเขา้มีส่วนร่วม 

3.32 .648 ปานกลาง 

8. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือบุญประเพณีทุก
คร้ังมีการร่วมบริจาคท าบุญ 

3.42 .684 มาก 

โดยรวม 3.49  .509 มาก 
 
 จากตาราง 3 พบวา่  ประชาชนมีการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่
ร่วมกนั ดา้นประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X = 3.49, ..DS  = 0.509)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 5 
ขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การแต่งงาน ข้ึนบา้นใหม่นิมนตพ์ระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต ์
( X =3.72)  รองลงมา เป็นขอ้ การมีบุตรหลานบรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรียนหลกัค าสอนของ
พระพุทธศาสนา( X =3.65)  และมีระดบัการมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คือ การท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีเสียชีวิต( X = 3.40) การจดัพิธีทางศาสนาหรือบุญประเพณีทุกคร้ังและทุก
คนในชุมชนเขา้มีส่วนร่วม ( X = 3.32) และการจดังานศพนิยมจดัท่ีวดั ( X = 3.26) 
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ตำรำง 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

เพื่ อการอยู่ ร่วมกันของประชาชน ในพื้ นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม 

ดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม X  ..DS  
ระดบั 

การปฏิบติั 

1. การมีความรู้ดา้นศีล สมาธิและปัญญาตามไตรสิกขา 3.19 .704 ปานกลาง 
2. การสวดมนตภ์าวนา การเจริญสมาธิและปัญญาตาม
ไตรสิกขา 

3.25 .729 ปานกลาง 

3. การรักษาศีล 5 เป็นนิตยส์ม ่าเสมอ 3.17 .766 ปานกลาง 
4. การปฏิบติัตามหลกัฆราวาสธรรม (มีสัจจะ อดกลั้น 
อดทน และเสียสละ) 

3.28 .599  

4. การปฏิบติัตามหลกัอิทธิบาท (ความรัก ความเพียร 
ความเอาใจใส่และการใชปั้ญญาไตร่ตรอง 

3.19 .689 ปานกลาง 

5. การปฏิบติัตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถะ(ความขยนั การ
เก็บออม คบคนดีและเล้ียงชีพตามสมควรแก่ฐานะ) 

3.27 .750 ปานกลาง 

6. การปฏิบติัตามหลกัสังคหวตัถุ (การให ้วาจาไพเราะ 
จิตอาสา และวางตนเสมอตน้เสมอปลาย) 

3.25 .604 ปานกลาง 

7.การด ารงตนอยูใ่นหลกัพรหมวหิาร ความรัก(เมตตา) 
ความสงสาร (กรุณา) การแสดงความยนิดี (มุทิตา) และ
วางตนเป็นกลาง (อุเบกขา) 

3.14 .765 ปานกลาง 

8. การเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข (หนทาแห่งความเส่ือม) 
หรือส่ิงเสพติดต่างๆ 

1.60 .860 นอ้ยท่ีสุด 

โดยรวม 3.04 .481 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 4 พบวา่  ประชาชนมีการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่
ร่วมกนั ดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.04, ..DS  = .481)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 7 ขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ การปฏิบติัตามหลกัฆราวาสธรรม (มีสัจจะ อดกลั้น อดทน และเสียสละ) ( X = 3.28)  รองลงมา เป็น
ขอ้ การปฏิบติัตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถะ (ความขยนั การเก็บออม คบคนดีและเล้ียงชีพตามสมควรแก่
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ฐานะ) ( X = 3.27) ยกเวน้ การเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข (หนทางแห่งความเส่ือม) หรือส่ิงเสพติดต่างๆ มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 1.60)    
 
ตำรำง 5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนิน

ชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ในภาพรวม 

คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรม
เก่ียวกบัวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา X  ..DS  

ระดบั 
การปฏิบติั 

ดา้นคติความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิม 3.71 .628 มาก 

ดา้นพิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมทาง  พระพุทธศาสนา 
 

3.49 
 

.509 
 

มาก 
ดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม 3.04 .481 ปานกลาง 

โดยรวม 3.36 .409 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 5 พบวา่  ประชาชนมีการน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่
ร่วมกนั ในภาพรวม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36, ..DS  = 0.409)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ มีระดบัการการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นคติความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม
ดั้งเดิม( X = 3.71)   มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา เป็นดา้นประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ( X = 3.49) และมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นการ
ปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม ( X = 3.04)    
 
ตอนที ่3   กำรวิเครำะห์ระดับกำรน ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เพื่อ

กำรอ ยู่ ร่วมกันของประชำชน ในพื้นที่ต ำบลสำมบัณฑิต อ ำ เภออุทัย   จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

 ผลการวิเคราะห์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงผลในตาราง 6 ดงัน้ี 
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ตำรำง 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใชใ้น
การด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวติของประชาชน X  ..DS  

ระดบั 
การปฏิบติั 

1. การติดตามรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น 3.06 .494 ปานกลาง 
2. การเขา้ร่วมเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้น 

3.03 .697 ปานกลาง 

3.การเขา้ร่วมในการเสนอแนวทางและแกไ้ขปัญหาของ
หมู่บา้น/ต าบลตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3.28 .702 ปานกลาง 

4. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพฒันา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3.34 .733 ปานกลาง 

5. การเขา้ร่วมใหป้ระชุมใหค้วามเห็นชอบในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอ่ืนๆ ของแผนพฒันาต าบล 
ของอบต. 

3.07 .630 ปานกลาง 

6. การน าแนวคิดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั 3.22 .651 ปานกลาง 
7.การเขา้ร่วมในการบริจาคเงินและอุปกรณ์สนบัสนุน
ช่วยเหลือโครงการต่างๆร่วมกบั อบต.หน่วยงานภาครัฐ 

3.23 .639 ปานกลาง 

8. การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัข้ึน
โดยวดั อบต. และหน่วยงานรัฐ 

3.13 .585 ปานกลาง 

9. การมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
อบต. 

3.22 .616 ปานกลาง 

10. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเก่ียวกบัการใช้
งบประมาณตามโครงการของ อบต.และหน่วยงานภาครัฐ 
เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3.05 .667 ปานกลาง 

โดยรวม 3.20 .521 ปานกลาง 
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 จากตาราง 6 พบวา่  ประชาชนมีการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใชใ้นการด าเนิน
ชีวิต เพื่อการอยูร่่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.20, ..DS  = 0.521)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.34)  รองลงมา เป็นขอ้ 
การเขา้ร่วมในการเสนอแนวทางและแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น/ต าบลตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ( X = 3.28)  และค่าเฉล่ียต ่าสุดเป็นขอ้ การเขา้ร่วมเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้น ( X = 3.03)    
 
ตอนที ่4  กำรวิเครำะห์ผลกำรสัมภำษณ์จำกผู้น ำชุมชน เกี่ยวกับลักษณะควำมเช่ือและกำรน ำหลักพุทธ

ธรรมไปใช้เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน ของประชำชน ในพืน้ที่ต ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

       
1. ด้ำนควำมเช่ือทัว่ไป และควำมเช่ือเร่ืองกรรม 
 ประเด็นที ่1 เร่ืองคติความเช่ือทัว่ไปเก่ียวกบัอิทธิปาฏิหาริย ์เคร่ืองราง ของขลงั การสะเดาะ
เคราะห์ ฤกษ์ยาม ท านาย โชคชะตา  ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มโดยวิธีการสนทนา คือ 
โดยทัว่ไปจะมีความเห็นร่วมกนัว่า ชาวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจะเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองน้ี
มากพอสมควร เพราะไดรั้บอิทธิพลจากบรรพบุรุษท่ีปลูกฝังกนัตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นราชธานีจนถึง
ปัจจุบนั จึงท าให้คนอยุธยาสมยัปัจจุบนัน้ี ยงัมีคติความเช่ือเร่ืองดงักล่าวอยู ่โดยเนน้ความเช่ือท่ีไม่
หลงงมงาย  ให้มีความเช่ือ(ศรัทธา)ท่ีประกอบดว้ยปัญญา บางท่านได้กล่าวว่า ความเช่ือเป็นเร่ือง
ของแต่ละบุคคล เม่ือเช่ือแลว้ท าใหเ้ป็นคนดีและประกอบกรรมดี เวน้ความชัว่ จะท าให้เกิดความสุข 
ความสบายใจและมีความก้าวหน้าในชีวิต ก็ควรประกอบกิจกรรมต่างๆได้ โดยความเช่ือและ
กิจกรรมท่ีท านั้นไม่ท าใหค้นอ่ืนไดรั้บความทุกข ์ความเดือดร้อน 
 ขอ้สรุปในเร่ืองน้ี คือประชาชนในต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
มีความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั ฤกษย์าม การทายโชคชะตา แต่ไม่เนน้ความเช่ือแบบงมงาย โดย
เนน้ความเช่ือทางปัญญาประกอบการมีเหตุผล และกล่าววา่หากความเช่ือนั้นให้เกิดความสุข ความ
สบายใจ โดยไม่สร้างความทุกขค์วามเดือดร้อนใหค้นอ่ืน ก็สามารถท าได ้
 ประเด็นที ่2 ความเช่ือเร่ืองกรรมโดยทัว่ไปจะมีความเห็นร่วมกนักนัวา่ การท าดี ไดผ้ลดี ท า
กรรมชัว่ ไดผ้ลชัว่ ตามคติความเช่ือในพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ชาวพุทธเช่ือหลกักรรม ผลของ
กรรมหรือการกระท าอยู่แล้ว   กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติ  ท าอย่างไร ได้ผลเช่นนั้น กรรม
บางอย่างให้ผลในปัจจุบนั เช่นการท าความดี ผูค้นสรรเสริญยกย่องเชิดชู หากท าความชัว่ คนจะ
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ต าหนิติเตียนนินทาว่าร้าย คนรังเกียจเดียดฉันท์ บางท่านกล่าวว่า หากมีการสังเกตให้ดี พิจารณา
ไตร่ตรองจะเห็นวา่ กรรมบางอยา่งให้ผลเร็วมาก ให้ผลในปัจจุบนัให้ผลเห็นทนัตา ไม่ตอ้งรอผลใน
ชาติหนา้หรือชาติต่อไป ยิง่ไปกวา่นั้น กรรมดีหรือผูท่ี้ท  ากรรมดี ผูค้นยกยอ่งเชิดชู ให้ความเคารพย  า
เกรง เป็นกรรมท่ีมองเห็นไดใ้นปัจจุบนั ส่วนดา้นจิตใจ ผูท่ี้ท  ากรรมดี ยอ่มมีความสุขใจ ไม่ทุกขไ์ม่
เดือดร้อน ส่วนผูท้  ากรรมชัว่จะให้ผลตรงกนัขา้มกนั มีคนต าหนิติเตียนนินทาว่าร้าย ติดคุกตาราง 
ตอ้งไดรั้บความทุกข ์ความเดือดร้อน  ดา้นจิตใจ ผูท้  ากรรมชัว่ ถูกนินทาวา่ร้ายยอ่มไดรั้บความทุกข์
เดือดร้อนใจในชาติปัจจุบนั 
 ขอ้สรุปในเร่ืองน้ี หลกัความเช่ือเร่ืองกรรม เป็นหลกัการส าคญัของพระพุทธศาสนา โดยวิถี
ชีวิตของชาวพุทธจะเช่ือเร่ืองการท าดี ไดผ้ลดี การท าความชัว่ ได้ผลชั่ว ประชาชนในต าบลสาม
บณัฑิตจึงมีเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม และเน้นว่า กรรมบางอยา่งให้ผลรวดเร็วในปัจจุบนั บางอย่างก็
ตามไปใหผ้ลในชาติต่อไป 
 
2. ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณทีำงพระพุทธศำสนำและวนัส ำคัญของชำติ  
 จากขอ้มูลวิจยัท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม คือ ประชาชนในทอ้งถ่ินเดิม ซ่ึงมีอาชีพด้าน
เกษตรกรรมซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ีราบลุ่มของภาคกลาง เม่ือมีภาคอุตสาหกรรมเขา้มาตั้ง
โรงงานในเขตอ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซ่ึงมีโรงงานเป็นจ านวนมากตั้งอยูใ่กลก้บัต าบล
สามบณัฑิต ท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมนั้น เขา้ไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากและประชาชนต่างพื้นท่ีจากจงัหวดัต่างๆรวมทั้งคนต่างชาติซ่ึงเป็น
ทั้ งผู ้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีในระดับต่างๆก็เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูด่ว้ยกนั ท าใหว้ถีิชีวติของคนในพื้นท่ีเดิมเปล่ียนแปลงไปทั้งการประกอบอาชีพและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีเดิมและต่างพื้นท่ีส่วนใหญ่นบั
ถือพระพุทธศาสนา มีพื้นฐานความเช่ือและการประพฤติปฏิบัติและการประกอบพิธีกรรมท่ี
ใกลเ้คียงกนั เม่ือมีกิจกรรมทางศาสนา ประชาชนดงักล่าวจึงประกอบพิธีกรรมร่วมกนัในวนัส าคญั
ทางศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา  วนัมาฆบูชา  วนัเขา้พรรษา  วนัสารท  วนัสงกรานต ์วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ และวนั
ส าคญัอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมทางศาสนา คือการถวายอาหารบิณฑบาต รักษาศีล สวดมนตร่์วมกนั ตาม
ศรัทธาและเวลาของแต่ละคน ซ่ึงเป็นการประกอบพิธีกรรมข้ึนในวดัสามบณัฑิต วดักุ่มแต ้วดัดอน
พุทราและวัด อ่ืนๆท่ีตั้ งอยู่ ใกล้ เ คียงกับโรงงานอุตสาหกรรมและท่ีพักของผู ้ท  างานใน
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนวนัส าคญัของชาติ จะมีกิจกรรมตามท่ีทางราชการก าหนดตามประเพณีท่ีท า
กนัมา เม่ือประชาชนท ากิจกรรมร่วมกนัท าให้เกิดมิตรภาพระหว่างคนเหล่านั้น สร้างความรัก มี
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ความเขา้ใจ เกิดข้ึน ความสามคัคีใหเ้กิดข้ึน โดยอาศยัขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา 
การท ากิจกรรมดงักล่าวท าใหอ้าชญากรรมต่างๆท่ีเกิดจากประชาชนมีนอ้ยมาก 
 นอกจากพิธีกรรมในวนัส าคญัทางศาสนาท่ีชาวพุทธทัว่ไปจดัข้ึนแลว้  ส าหรับประชาชนใน
ต าบลสามบณัฑิตไดมี้ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัยาวนาน เรียกวา่ ท าบุญหลงับา้น 
หนา้บา้น โดยรูปแบบการจดันั้น  จะเป็นการจดัพิธีกรรมทางศาสนาของหมู่บา้นโดยท าบุญร่วมกนั
ของประชาชนในต าบลสามบัณฑิต โดยก าหนดวนัเวลาท่ีหมดส้ินภารกิจจากการท านา  ด้าน
พิธีกรรมนั้นโดยช่วงเวลาเยน็จะมีการนิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนตห์ลงับา้น (หลงัหมู่บา้น
ตามท่ีจะก าหนดกนัควรจะเป็นท่ีใด) ในวนัรุ่งข้ึนอีกวนัจะยา้ยไปท าบุญหนา้หมู่บา้นเรียกวา่ ท าบุญ
หน้าบา้น โดยทุกคนจะน าอาหารคาวหวานมาถวายพระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารด้วยกนั 
นอกจากพิธีกรรมดงักล่าวมีพิธีท าขวญัขา้ว เป็นการบูชาพระแม่โพสพในช่วงท่ีขา้วก าลงัตั้งทอ้ง ซ่ึง
แต่ละครอบครัวประกอบพิธีในพื้นท่ีนาของตนเอง โดยมีขา้วของ ผลไม ้เป็นตน้ น าไปเซ่นไหวท่ี้นา  
นอกจากพิธีกรรมในท่ีประกอบกนัในต าบลสามบณัฑิตแลว้ ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตจะไป
ประกอบพิธีถวายราชสักการะแด่พระเจา้ตากสินมหาราชในวนัท่ี 4 มกราคมทุกปีท่ีวดัพรานนก
ร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีกองทพัเรือเป็นเจา้ภาพใหญ่เพื่อร าลึกถึงพระเจา้ตากสิน
มหาราชท่ีเดินทพัมาพกัคา้งแรมท่ีวดัพรานนก ก่อนจะเดินทพัไปจงัหวดัจนัทบุรีโดยมีคนหนุ่มอาสา
เข้าร่วมทัพในสมยันั้น รวมทั้ งพระภิกษุสามรูปท่ีอุปสมบทท่ีวดัสามบณัฑิตเห็นว่า ทหารของ
กองทพัพระเจา้ตากสินมหาราชนั้นมีจ านวนน้อย โอกาสท่ีจะกอบกู้เอกราชคงยากล าบาก จึงลา
สิกขาเข้าร่วมกองทพัด้วย ซ่ึงแต่ก่อนนั้นวดัสามบณัฑิต ยงัไม่ได้เป็นวดัอย่างเป็นทางการ เม่ือ
พระภิกษุทั้งสามรูป ลาสิกขาเขา้ร่วมทพัแลว้ วดัท่ีพระภิกษุทั้งสามรูปจ าพรรษาอยูน่ั้นจึงเรียกวา่ วดั
สามบณัฑิต ซ่ึงหมายถึงบณัฑิตสามคนท่ีลาสิกขาเขา้ร่วมกบักองทพัของพระเจา้ตากสินมหาราช
นั่นเอง (ค าว่า “บณัฑิต” เป็นท่ีมาของค าว่า “ฑิต” ซ่ึงใช้เรียกผูท่ี้บวชเรียนมาแล้วลาสิกขาเป็น
ฆราวาส) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า  ประชาชนในต าบลสามบัณฑิตมีคติความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นพิธีกรรมท่ีชาวพุทธทัว่ไปจดั
ข้ึนอยู่แล้ว พิธีกรรมท่ีจัดข้ึน จะประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับชาติท่ีเก่ียวกับศาสนา
พระมหากษตัริย์ หรือวนัส าคญัของชาติ  และพิธีกรรมของหมู่บา้นซ่ึงเป็นขนบธรรมเนียมของ
ประชาชนในต าบลท่ีท าร่วมกนัในประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น พิธีท าบุญหนา้บา้น หลงับา้น และพิธีกรรม
ส่วนบุคคลท่ีท าข้ึนในแต่ละครอบครัวตามประเพณีนิยม เช่น งานบวช งานแต่งงาน หรืองานศพ  ซ่ึง
แต่ละประเภทจะมีคนในทอ้งถ่ินและญาติมิตรเพื่อนจากต่างถ่ินมาร่วมพิธีกรรมดว้ย พิธีทางศาสนา
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มีการท าบุญตกับาตร ถวายไทยธรรมในงานวนัส าคญัของชาติ ศาสนา มีการแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ การถวายสดุดี และการประกาศเกียรติคุณผูท่ี้ควรยกยอ่ง 
 
3. ด้ำนพธีิกรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
 ขอ้มูลดา้นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัพิธีกรรมท่ี
เ ก่ียวข้องกับชีวิตของผู ้นับถือพระพุทธศาสนาในต าบลสามบัณฑิต อ า เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เก่ียวกบั การบวช การแต่งงาน และการฌาปนกิจศพ นั้น ส าหรับพิธีการบวช
หรือท่ีเรียกว่า เป็นทางการว่า บรรพชาอุปสมบท การบวชของกุลบุตรในต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ
อุทยัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงนิยมประกอบพิธีดว้ยกนั 3 วดั คือวดักุ่มแต ้วดัดอนพุทราและวดั
สามบณัฑิต ซ่ึงยุคก่อนผูเ้ขา้ไปบวชตอ้งเตรียมความพร้อมก่อนโดยเขา้ไปพบเจา้อาวาสหรือพระ
อุปัชฌายเ์พื่อขอปรึกษาเร่ืองก าหนดการต่างๆในการบวช เช่น การท่องบทสวดมนต ์ค าขอบรรพชา
อุปสมบท และเรียนรู้ขอ้วตัรปฏิบติัหรืออาจาระต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัพุทธธรรม
เสียก่อน เพื่อจะได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามพระธรรมวินัย เม่ือบวชแลว้ ผูบ้วชตอ้งศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั  และสอบนกัธรรมหรือนวกภูมิตามก าลงัศรัทธาและเวลาท่ีเหมาะสม แต่
ในปัจจุบนัน้ี ผูข้อบวชนั้นมีเวลานอ้ยลงในการเตรียมตวัในการบวช เน่ืองจากมีภารกิจตอ้งท างานใน
หน่วยราชการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงหน่วยงานตน้สังกดัอนุญาตให้บวชในช่วงเวลาสั้นๆ 
การเตรียมตวัเพื่อการบวชและการด ารงอยูใ่นสมณเพศนอ้ยลง การศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบติัใน
สมณเพศจึงน้อยลงไปดว้ย  เจา้อาวาสหรือพระอุปัชฌายจึ์งลดความเขม้งวดลง การบวชนั้น บาง
เจา้ภาพจะจดังานท่ีใหญ่โตเนน้การเชิญญาติมิตรมาร่วมรับประทานอาหาร ร่วมอนุโมทนาบุญดว้ย 
บางแห่งก็จะจดัพิธีบวชหมู่ เพื่อประหยดั และเรียบง่ายตามหลกัการเดิมของพระพุทธศาสนาท่ีสอน
ใหใ้ชชี้วติอยา่งเรียบง่าย 
 การบวชในพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์ท่ีส าคญัคือทดแทนบุญคุณบิดามารดา ตอ้งการ
เป็นญาติกบัพระศาสนาโดยประสงคใ์ห้ญาติมิตรของผูบ้วชไดบ้  าเพญ็บุญกิริยาวตัถุ คือ การให้ทาน 
รักษาศีล สวดมนตภ์าวนา อยา่งนอ้ยในขณะท่ีพระลูกชายบวชอยู ่จะไดบ้  าเพญ็กุศลดงักล่าว ซ่ึงเป็น
คติความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาจากพระเจา้อโศกมหาราช พระมหากษตัริยข์องอินเดียไดน้มสัการถาม
พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระวา่ โยมไดส้ร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทัว่ชมพทูวปี 84,000 แห่ง 
ถวายอุปถมัภ์การสังคายนาคร้ังท่ี 3 ช่ือได้ว่าเป็นญาติกบัพระศาสนาแล้วยงั พระเถระได้กล่าวว่า 
ตอ้งให้พระโอรสพระธิดาบวชจึงได้ช่ือวา่เป็นญาติกบัพระศาสนา ดงันั้น พระเจา้อโศกมหาราชจึง
ให้พระโอรส คือ พระมหินทเถระและพระธิดา คือพระสังฆมิตตาเถรีบวชเป็นพระภิกษุ และพระ
ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ดงันั้น ประเพณีการบวชเป็นพระภิกษุในสังคมไทยท่ีเร่ิมมีมาตั้งแต่สมยั
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สุโขทยั      สมยัอยุธยา   โดยมีพระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองค์ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุจน
เป็นขตัติยราชประเพณีจนถึงสมยัปัจจุบนัน้ี เพื่อจะไดเ้ป็นญาติกบัพระพุทธศาสนา การบวชจึงเป็น
คติความเช่ือ ประเพณีและเป็นพิธีกรรมท่ีปฏิบติักนัตั้งแต่พระมหากษตัริยจ์นสามญัชนทัว่ไป  
 พิธีกรรมอยา่งหน่ึง ของชายไทย คือ การแต่งงานนั้น ซ่ึงก่อนแต่น้ี เม่ือฝ่ายชายผา่นการบวช
และลาสิกขาเรียบร้อยแลว้ ถือว่าไดผ้่านฝึกฝนอบรมตนให้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะมาแล้ว 
ญาติผูใ้หญ่ฝ่ายชายจะไปสู่ขอฝ่ายหญิง มีการเรียกสินสอดทองหมั้นกนั ตามความเหมาะสม เม่ือถึง
วนัแต่งงาน จะมีแขกเหร่ือมาร่วมงานเพื่ออวยพรคู่บ่าวสาว และในพิธีนั้น จะอาราธนาพระสงฆม์า
ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ คู่บ่าวสาวจะถวายภตัตาหาร และไทยธรรม ซ่ึงเป็นการบ าเพญ็บุญกิริยา
วตัถุครบทั้งสามเพื่อความเป็นสิริมงคลของคู่บ่าวสาว อนัจะท าให้ชีวิตคู่มีความเจริญรุ่งกา้วหน้ามี
หลกัฐานมัน่คง ครองรักครองเรือนตลอดไป 
 พิธีกรรมเก่ียวกบังานศพหรือพิธีฌาปนกิจศพ ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นบัถือพระพุทธศาสนาโดยตรง เม่ือมีบุคคลในบา้นเสียชีวติลง ญาติมิตรของผูเ้สียชีวิต อาจจะน าศพ
ไปตั้งบ าเพ็ญกุศลท่ีบา้นหรือท่ีวดัตามความสะดวกและเหมาะสม อาจจะตั้งศพเพื่อท าบุญให้ผูว้าย
ชนม์  3 วนั 5 วนั 7 วนัหรือมากกว่านั้นข้ึนอยู่กบัเจา้ภาพจะสะดวกอย่างไร ในกลางคืน จะนิมนต์
พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม ตอนเช้าอาจจะถวายอาหารเช้าหรืออาหารเพลตามศรัทธาแลตาม
ความสะดวกของเจา้ภาพ เม่ือวนัท่ีท าการฌาปนกิจศพจะนิมนตพ์ระสงฆฉ์ันเพล สวดมาติกา สวด
บงัสุกุล เชิญแขกท่ีร่วมงานบางท่านไปทอดผา้บงัสุกุล และท าการฌาปนกิจศพ หลงัจากนั้นมีการ
เก็บอฐิั มีการท าบุญ 7 วนั 50 วนั 100 วนั หรือท าบุญ ครบ 1 ปี 2 ปี ตามคตินิยมและประเพณีของแต่
ละทอ้งถ่ิน ในต าบลสามบณัฑิตจะประกอบพิธีฌาปนกิจศพ พิธีกรรมอ่ืนๆ เช่น การแต่งงาน การ
โกนผมไฟ เป็นตน้ ซ่ึงจดัพิธีกรรมเช่นเดียวกนักบัชุมชนอ่ืนๆ 
 ส าหรับประเพณีอ่ืนๆ ของประชาชนในต าบลสามบณัฑิตท่ีมีการปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา มี
การแข่งเรือ การกวนขา้วทิพย ์การเทศน์มหาชาติ การท าบุญหน้าบา้นหลงับา้น และวนัส าคญัของ
ชาติ เป็นตน้ การท าบุญหน้าบา้นหลงับา้น จากการอธิบายซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี การบุญดงักล่าวเป็นการ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนในหมู่บา้นหรืออาจจะเรียกว่าท าบุญหมู่บา้นโดยมีก าหนดจดัในเวลา
เย็น โดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น โดยก าหนดเอาทิศตะวนัตกของหมู่บ้านเป็น
สถานท่ีจดังาน วนัรุ่งข้ึน จะจดัอาหารคาว หวานกันมาเพื่อถวายภตัตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ และ
หลงัจากนั้นก็จะเป็นการรับประทานร่วมกนั  โดยก าหนดจดัพิธีทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น   
 พิธีกรรมอีกอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชนต าบลสามบณัฑิต คือ การท าบุญ
รับท้องข้าว เป็นประเพณีท่ีคนไทยต้องการบูชาทดแทนพระคุณข้าว ท่ีคนไทยบริโภคมาอย่าง
ยาวนาน โดยในพิธีรับทอ้งขา้ว จะมีเคร่ืองเซ่นบูชา เช่น ส้ม ออ้ย  มะขามเป็นตน้ท าเป็นชะลอม ใส่
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ขา้วสาร น าแป้งไปผดัตน้ขา้ว แต่งตวัตน้ขา้ว โดยให้ผูห้ญิงเป็นผูป้ระกอบพิธีให้แม่โพสพ ถือว่า 
เป็นเทพธิดาแห่งขา้ว ซ่ึงส่วนใหญ่จะท ากนัทุกบา้น ประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ินท่ีอาศยัและ
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้ขา้ร่วมพิธีต่างๆท่ีจดัข้ึนดงักล่าวข้ึนตามความเหมาะสม
เพื่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ความเขา้ใจกนั ในระหวา่งประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนแห่งน้ีดว้ยกนั 
 ขอ้มูลจากการวิจยันั้นสรุปผลไดว้่า ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชนและระดบัชาติดว้ยความพร้อมเพรียง ท าให้เกิดความ
รัก ความผกูพนั ความเขา้ใจและสามคัคี โดยมีผูน้ าทางศาสนาคือ เจา้อาวาสทั้ง 3 วดั เป็นผูน้ าทาง
พิธีกรรมต่างๆ เช่น การบวช การแต่งงาน การฌาปนกิจศพ เป็นต้น ส่วนมากจะจัดท่ีวดัหรือ
สาธารณสถานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 
4.  ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
 ขอ้มูลวิจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในต าบลสามบณัฑิต 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ 
 4.1 ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตตั้งตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม มีอธัยาศยัท่ีดี เป็นกนัเอง 
รู้จกัแบ่งปัน ยิ้มแยม้แจ่มใส ทกัทายกบัผูม้าเยือนหรือคนต่างถ่ินท่ีมาอาศยัและท างานร่วมกนัในท่ี
เดียวกนัดว้ยดี มีมิตรไมตรีให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั คุณธรรมเหล่าน้ีตรงกบัหลกัสังคหวตัถุ คือ
การให้(ทาน) การพูดด้วยวาจาท่ีไพเราะ(ปิยวาจา)บ าเพ็ญประโยชน์(อตัถจริยา)และวางตนน่ารัก
(สมานตัตตา) มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว ต่อหนา้ท่ี ใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั มีความซ่ือสัตยจ์ริงใจ
ต่อกนั มีความรัก ความสามคัคี มีเหตุมีผลในการอยูร่่วมกนั เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนจะมีผูใ้หญ่ท า
การไกล่เกล่ียใหเ้กิดความเขา้ใจกนั ปัญหาเร่ืองลกัเล็กขโมยนอ้ยเกิดข้ึนนอ้ยมาก จะเห็นไดว้า่ เคร่ือง
สูบน ้าท่ีน าไปไขน ้าเขา้นาและทิ้งไวใ้นท่ีนั้น  ปรากฏวา่ไม่มีสูญหาย หรือไม่มีใครลกัขโมยกนั ถือวา่
เป็นส่ิงท่ีดีงามของชุมชน มีการแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ เช่น การจดั
งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา มีการกตญัญูต่อพระมหากษัตริย์ผูมี้คุณต่อแผ่นดิน เช่น การจัด
กิจกรรมร าลึกถึงพระเจา้ตากสินมหาราชในวนัท่ี 4 มกราคมของทุกปี และการร าลึกถึงวีรชนผูก้ลา้  
เช่น การตั้งช่ือวดัสามบณัฑิตท่ีพระภิกษุลาสิกขาขา้ร่วมกองทพั หรือการสร้างอนุสาวรียข์องสตรีท่ี
กล้าหาญท่ีวดัโพธ์ิสาวหาญ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมเร่ืองกตญัญู
กตเวทีของประชาชนในต าบลสามบณัฑิตและต าบลใกลเ้คียงได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี คุณธรรม
อ่ืนๆ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ มีให้เห็นอยู่
หลายอยา่ง เช่น ท าน ้าหมกัชีวภาพ การท าน ้าส้มควนัไม ้ของนายชูชาติ มณีเจียร ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ฐานะนกัปราชญ์ชาวบา้น การอนุรักษเ์ก็บรักษาเคร่ืองมืออาชีพทางการเกษตร การประมงพื้นบา้น



77 

ดั้ งเดิมซ่ึงมีการเก็บรักษาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษามีอยู่หลายประการด้วยกัน ก่อนความเจริญ
เทคโนโลยทีางเกษตรเขา้มามีบทบาทต่อสังคมเกษตรกรรมในปัจจุบนัน้ี 
 ดังนั้น กล่าวได้ว่า ประชาชนในต าบลสามบัณฑิตในปัจจุบันน้ี แม้คนหนุ่มสาวจะเข้า
ท างานในภาคอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ประชาชนส่วนหน่ึงยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่และให้
ความส าคญัต่อคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานอยูต่ามลกัษณะของชนบททัว่ไป ท่ีมีการปฏิบติัต่อกนั
ฉนัพี่น้องมีความเมตตาอารี เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัมีความขยนัหมัน่เพียร  ท าให้สังคมของต าบล
สามบณัฑิตน่าอยู ่น่าอาศยั ท่ามกลางความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมโลก
หรือทุนนิยมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
 4.2 การร่วมกนัรักษา ปกป้อง วดัวาอาราม โบราณสถาน โบราณวตัถุหรือสาธารณสถานท่ี
ตั้ งอยู่ในต าบลสามบณัฑิตนั้น จากข้อมูลท่ีได้กราบนมัสการถามท่านเจ้าอาวาสวดัดอนพุทรา 
พระคุณเจา้ไดก้ล่าววา่ ชาวบา้นใหค้วามเคารพย  าเกรง ดูแลปกป้องรักษาวดัวาอารามเป็นอยา่งดี ไม่มี
การลกัเล็กขโมยน้อยของวดัแต่ประการใด ทุกคนถือวา่ “วดั” เป็นสถานท่ีให้การศึกษาอบรมดา้น
คุณจริยธรรม เป็นสถานท่ีบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ของชาวบา้น เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในวนั
ส าคญัทางศาสนาและวนัส าคญัของชาติ  จึงไม่มีปัญหาการท าลายโบราณสถาน วดัวาอาราม วดัจึง
ไดรั้บการปกป้อง อนุรักษจ์ากชุมชนเป็นอยา่งดี 
 4.3 วิถีชีวิตของประชาชนในการประกอบอาชีพทางเกษตรนั้น จากขอ้มูลวิจยัท่ีไดรั้บจาก
การสัมภาษณ์ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางเกษตรแบบสมยัใหม่ มีการใชปุ๋้ยเคมี ยา
ฆ่าวชัพืช ฆ่าสัตวท่ี์เป็นศตัรูของขา้ว ท าให้พืช สัตว ์ปลา กุง้ ปูนา ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์อยูธ่รรมชาติ สูญ
หายไป ตอ้งไปหาตามคูคลองสาธารณะ หรือตอ้งไปซ้ือหาจากตลาดแทน กล่าวไดว้า่ส่ิงแวดลอ้ม
หรือระบบนิเวศวทิยาสูญเสียความสมดุลไป เกษตรกรตอ้งพึ่งยา พึ่งสารเคมี พึ่งเทคโนโลยี สุขภาพ
ของผูเ้กษตรกรไม่แข็งแรง มีโรคภยัเบียดเบียน จากปัญหาดงักล่าวมีปราชญ์ชาวบา้นในต าบลสาม
บณัฑิตท่านหน่ึงไดผ้ลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ น ้ าส้มควนัไหม ้ไม่ใชส้ารเคมี ไม่ใชย้าปราบศตัรูพืช ท าให้
วิถีชีวิตดีข้ึน สุขภาพดีข้ึน แต่ยงัไม่นิยมใช้กนัในชุมชนมากนกั แต่โดยส่วนมากกล่าวว่าประมาณ
ร้อยละ 50 ค านึงถึงสุขภาพของประชาชนทัว่ไป 
 
ตอนที ่5  กำรวเิครำะห์ผลกำรสัมภำษณ์จำกผู้น ำชุมชน เกีย่วกบักำรน ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติของประชำชน ในพืน้ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
   ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพฒันาชีวิตท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไดท้รงพระราชทานเพื่อให้ประชาชนคนไทยพฒันาตน ครอบครัว 
ชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างสมดุล มัน่คง และย ัง่ยืน ท่ามกลางกระแสการ
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เปล่ียนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวตัน์ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และการ
ประกอบอาชีพทัว่ไป มีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือให้พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือตนเอง โดยการจดัสรร
ทรัพยากร ทุน เวลาท่ีมีอยู่ให้สมดุลพอดีกับอัตภาพ  ด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมบนทางสายกลาง 
กล่าวคือ ไม่ใหญ่โตเกินไป ไม่เล็กเกินไป ตามลกัษณะมีความรู้ มีภูมิปัญญาท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต โดยมีหลกัการ คือ การรู้จกัประมาณ มีเหตุมีผลและมี
ภูมิคุม้กนัในตนเอง โดยวิธีการในทางเกษตรนั้นให้ผลิตท่ีหลากหลาย ผสมผสาน กระจายสินคา้ 
และรู้จกัระบบตลาด มีการออมเพื่อคุม้ครองกิจการให้ประสบส าเร็จดว้ยดี (เอกสารโครงการน าร่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. 2552) 
 จากขอ้มูลการวิจยัท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์ประชาชนในต าบลสามบณัฑิต พบว่า ในต าบลสาม
บณัฑิต มีเป้าหมายให้เกษตรกร 20 ราย ด าเนินการโดยมีแปลงสาธิต 1  แปลงในพื้นท่ี 5 ไร่ วิธีการ
ด าเนินการ คือ มีการประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม คดัเลือกเกษตรกร 
ก าหนดกิจกรรม จดัอบรมความรู้ 3 คร้ังและจดัตั้งกรรมการกลุ่ม ในการด าเนินการมีการเตรียมพื้นท่ี 
5 ไร่ มีการเตรียมดิน ขุดบ่อน ้ า ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตร 20 ราย รวม
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเป็นเงินจ านวน  67,750 บาท โดยมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑิต
สนบัสนุนงบประมาณ ส านกังานเกษตรอ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบโครงการ  
ผลจากการด าเนินการท าให้ประชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และท าใหเ้กษตรกรมีแหล่งอาหาร สามารถเล้ียงครอบครัวไดอ้ยา่งพอเพียงและพอประมาณ 
 ดังนั้น การปฏิบัติการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ท าให้ผูป้ฏิบัติตาม
แนวคิดนั้น สามารถมีความรู้ มีภูมิรู้ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุม้กนัในตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดท้าง
เศรษฐกิจ โดยน าหลกัการของศาสนาและเป็นโครงการน าร่อง ซ่ึงไดด้ าเนินการมาแลว้ตั้งปี พ.ศ. 
2552 จนถึงปัจจุบนัน้ี 
 
ตอนที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 จากขอ้มูลวจิยัท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์ไดมี้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ควรมีจดัการอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนความรู้ พฒันาให้มีความรู้ในดา้นต่างๆซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 2.  ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีดีงาม
ของทอ้งถ่ินใหมี้อยูอ่ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
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 3.  ควรจดัให้มีประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั้งใน
ท้องถ่ินเดิมและต่างถ่ินในต าบลสามบณัฑิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆซ่ึงเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงามไวเ้ป็นมรดกของชาติต่อไป 
 4.   ควรสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน ให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเขา้ใจ
และความสามคัคีของประชาชนในชุมชน 
 5.  ควรส่งเสริมความพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงให้เกิดข้ึนในชุมชน และน าหลกั
พุทธธรรม (ศีลธรรม) มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  

 
 การศึกษา เร่ือง การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  มี
วตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากรในต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 2) เพื่อศึกษาลกัษณะความเช่ือและระดบัการน าหลกัพุทธธรรมไปใชเ้พื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษา
ระดบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยวธีิการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
สามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 385 คน และผูน้ าทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
พระสงฆ ์ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกอบต. จ  านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถ่ี  ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 
สรุปผลกำรวจัิย 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนในทอ้งถ่ินเดิมและประชาชนต่างถ่ินท่ีอาศยัและประกอบ
อา ชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีอาศัย ในพื้ น ท่ีต าบลสามบัณฑิต อ า เภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  พบวา่ ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพศหญิง จ านวน 
199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอายุ 25-35 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา อายุ 36-
45 ปี จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6   มีสถานภาพสมรส จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มี
ระดบัมธัยมศึก/ปวช. จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.6  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.9  
 2.  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีคติความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกับ
วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมายาวนาน
ตั้งแต่โบราณด้วยการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนาในวนัส าคัญทางศาสนาและวนัอ่ืนๆ
สม ่าเสมอ  มีความเช่ือเร่ืองโชคลาง ฤกษย์าม เคร่ืองรางของขลงั ด ารงตนอยูใ่นศีลธรรมจรรยาอนัดี
งาม ให้ความส าคญัต่อประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น การบรรพชาอุปสมบท การแต่งงาน การท าบุญ
หนา้บา้นหลงับา้น การท าบุญงานศพ 
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 3.  คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมและวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของประชาชนใน ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ประชาชนมีระดบั
การมีส่วนร่วม ดา้นคติความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมดั้งเดิม และดา้นพิธีกรรมอนัเป็นวฒันธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธธรรม มีส่วนร่วม
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 4.  การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตโดยรวมประชาชนมีส่วน
ร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
     
อภิปรำยผล  
 ผลการศึกษาเร่ือง การประยุกต์หลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดน้ าประเด็นส าคญัมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิตมีคติความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับ
วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยยดึถือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมายาวนาน
ตั้งแต่โบราณ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนาในวนัส าคญัทางศาสนาและวนัอ่ืนๆ
สม ่าเสมอ นอกจากนั้นยงัมีความเช่ือเร่ืองโชคลาง ฤกษย์าม เคร่ืองราง ของขลงั และด ารงตนอยูใ่น
ศีลธรรมจรรยาอนัดีงาม ให้ความส าคญัต่อประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น การบรรพชาอุปสมบท การ
แต่งงาน การท าบุญหนา้บา้นหลงับา้น การท าบุญงานศพ เน่ืองจากประชาชนในต าบลสามบณัฑิตยงั
มีบรรพชนรุ่นเก่า ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ท่ียงัสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ท่ีท ากัน
สืบเน่ืองกนัมายาวนานจากประชาชนรุ่นเก่าถ่ายทอดไปสู่ประชาชนรุ่นปัจจุบนัท่ีอาศยัอยู่ในต าบล
สามบณัฑิต การยดึถือปฏิบติัและจดังานตามธรรมเนียมปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ือง เช่นพิธีการท าบุญ
หนา้บา้นและหลงับา้น ส่วนพิธีกรรมอนัเก่ียวกบัวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา จะมีพิธีกรรมตาม
วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วนัวิสาขา วนัมาฆบูชา วนัพระ เป็นต้น นอกจากนั้น
ประชาชนยงัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามวนัส าคญัของชาติ เช่นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี
จะด าเนินการโดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
โดยวดัเป็นศูนยก์ลางในการจดัพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานบุญในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา งาน
บรรพชาอุปสมบท งานศพ เป็นตน้ 
 2.  ประชาชนการปฏิบติัดา้นคติความเช่ือ ขนมธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิม และดา้น
พิธีกรรม วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากในต าบลสามบัณฑิต ยงัมี
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ประชาชนในทอ้งถ่ินเดิมอยูม่าก และยงัเป็นสังคมเกษตรท่ีมีความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั แมว้า่จะมี
ประชาชนท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานมาอยู่ใหม่เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม แต่โดย
ส่วนใหญ่แลว้ประชาชนจะให้ความส าคญักบัคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรม
ต่างๆคลา้ยๆกนั ดงันั้นจึงไม่เกิดความขดัแยง้กนัในชุมชน จึงท าใหป้ระชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความ
สงบสุข ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับลักษณะความเช่ือท่ีชาญวิทย์ เกษตรศิริท่ีได้
กล่าวถึงคติความเช่ือของสังคมอยุธยาไวว้า่ “ความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือปาฏิหาริยเ์ป็นความ
เช่ือดั้งเดิมของคนไทยและอุษาคเนยโ์ดยเฉพาะเคร่ืองราง ของขลงั เป็นส่ิงท่ีมีมาคู่กบัคนไทยมาโดย
ตลอดมาจนถึงปัจจุบันน้ี และพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)ได้กล่าวถึงความเช่ือใน
พระพุทธศาสนาวา่ ชาวพุทธมีหลกัความเช่ือในเร่ืองกรรม เช่ือผลของกรรม เช่ือวา่สัตวมี์กรรมเป็น
ของตนและให้เช่ือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้และไดแ้สดงหลกัความเช่ือท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว้
ในกาลามสูตร เช่นมิให้เช่ือโดยการฟังตามกนัมาเป็นตน้ แต่ให้พิจารณาวา่ส่ิงใดเป็นอกุศล ส่ิงนั้น
ควรละ ส่ิงท่ีเป็นกุศลควรเจริญให้เกิดข้ึน การเช่ือให้มีปัญญาประกอบด้วยจะเห็นว่า หลกัธรรม
หมวดใดในพระพุทธศาสนา เม่ือมีค าวา่ สัทธา(ความเช่ือ)จะมีปัญญาควบคู่ดว้ยเสมอ ลกัษณะความ
เช่ือท่ีมีมาแต่เดิมและผนวกกับความเช่ือเร่ืองกรรมเร่ืองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คนไทยจึง
ประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตและหวงัจะได้พบความสุขในภพ
ต่อไปตามหลกัการของพระพุทธศาสนา 
 ส่วนดา้นขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมของสังคมไทย  ส่วนมากไดรั้บจากวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา    โดยบนัเทิง พาพิจิตรไดก้ล่าวอา้งถึงท่ีแปลก 
สนธิรักษ์ไวว้่า ประเพณีเป็นเร่ืองของพิธีท่ีปฏิบติัสืบๆมา มีการเปล่ียนแปลงแก้ไข คงไวบ้้าง 
ประเพณีแสดงถึงสัญลกัษณ์ของชาติไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ จำรีตประเพณี ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม เป็นขอ้ปฏิบติัสืบๆกนัมาทั้งกฎหรือระเบียบให้กระท าร่วมกนัทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ปฏิบติักันในท้องถ่ินและธรรมเนียมประเพณี เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัเร่ืองธรรมดาสามญั ไม่ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษ ปรับสินไหมเหมือนจารีตประเพณี 
ไม่เคร่งครัดเหมือนขนบธรรมเนียม หากท าผิดถือวา่ เป็นผูไ้ร้การศึกษา ขาดคุณสมบติั เช่นการแต่ง
กายไม่ถูกกาลเทศะ การยนื การนัง่เป็นตน้และกล่าวถึงประเพณีไทยวา่มีทั้งพิธีราษฏร์ พิธีหลวง พิธี
ราษฎร์เช่นพิธีบวช การแต่งงาน เป็นตน้ ประเพณีส่วนร่วม ท่ีคนในชาติท าร่วมกนั เช่น การท าบุญปี
ใหม่  พิธีสงกรานต ์ประเพณีของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยท่ีจดัข้ึนตามความ
เช่ือและตามประเพณีของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงประเพณีเหล่าน้ีทุกระดบัจะเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือใน
พระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์ไดรั้บอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขความเจริญ
หรือสวดพระพุทธมนต์เพื่อให้บ ารุงขวญั บรรเทาทุกข์และให้เกิดก าลงัใจในการด ารงชีวิตต่อไป  
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ส่วนพิธีหลวงนั้ นเป็นรัฐพิธีซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจัดข้ึนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยแ์ละพิธีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐโดยตรงซ่ึงมีทั้งของรัฐ พิธีของศาสนาพราหมณ์และ
พิธีในพระพุทธศาสนาดว้ยเช่นกนัเพื่อใหดู้น่าเช่ือถือและศกัด์ิสิทธ์ิ 
 ส าหรับประชาชนในต าบลสามบณัฑิตไดรั้บคติความเช่ือเร่ืองเคร่ืองราง ของขลงั ฤกษย์าม 
ฯ ตลอดถึงการปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม และพิธีกรรมต่างๆทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัในชีวติ ในครอบครัว 
ในชุมชนหรือระดับชาติก็ตาม ล้วนได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก ซ่ึงเป็น
เช่นเดียวกนักบัวิถีชีวิตของคนไทยโดยทัว่ไป จึงประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมดงัท่ีคนรุ่น
เก่าไดป้ฏิบติั 
   3.  ประชาชนในต าบลสามบณัฑิตมีส่วนร่วมด้านการปฏิบติัตามหลักพุทธธรรม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากว่าประชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตจากการท างาน
ด้านการเกษตร ประชาชนบางส่วนได้เขา้ไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้การ
ด าเนินชีวิตตอ้งเปล่ียนไป  มีความจ าเป็นตอ้งใส่ใจเร่ืองปัจจยัส าหรับการด ารงชีพหรือบริโภคนิยม
หรือวตัถุนิยมมาก แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเป็นวฒันธรรม
ทางพระพุทธศาสนาน้อยลง เน่ืองจากมีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อยลง ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัการดา้นคุณธรรมของวราภรณ์ เดชะสุวรรณ ท่ีได้ศึกษาคุณธรรมท่ีจ าเป็น
ส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจด้านคุณธรรมว่า มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความ
ยติุธรรม มีความอดทนอดกลั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และไดน้ าแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด า เนินชีวิต  แต่อุดม จุมพลหล้าและคณะท่ีได้ศึกษาวิจัย เ ร่ืองว ัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตคนไทยแถบลุ่มแม่น ้ าโขงโดยไดศึ้กษาใน  5 ดา้น คือ  ด้านภาษา  
วรรณกรรม  ความเช่ือ ดา้นขนบธรรมเนียมและประเพณี  ดา้นพิธีกรรมและดา้นคุณธรรมจริยธรรม
และศีลธรรม   โดยสรุปงานวจิยัเก่ียวกบัคนไทยแถบลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีไดป้ฏิบติัตามมิติวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมในชีวิตมาก  วนิช สุธารัตน์ได้วิจยัการ
พฒันานกัศึกษาใหค้วามประพฤติดีและมีสติปัญญา โดยใชห้ลกัไตรสิกขาผนวกการเรียนรู้โดยอาศยั
ประสบการณ์ โดยใชห้ลกัไตรสิกขา คือ การควบคุมกายวาจา การควบคุมความรู้สึก ความคิดให้อยู่
ในส่ิงดีท่ีงาม และการพฒันาปัญญาให้สามารถใชค้วามคิดอยา่งรอบคอบและเรียนอย่างมีความสุข
และเป็นผูมี้ส่วนร่วมสร้างความสุขใหส้ังคมดว้ย 
 4.  ประชาชนในต าบลสามบณัฑิต มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากประชาชนไดรั้บค่านิยมสมยัใหม่ วตัถุบริโภค ให้
ความส าคญักบัสังคมเมือง การด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ประชาชนตอ้งหาเงินเพิ่มให้
มากข้ึนเพื่อซ้ือของต่างๆท่ีเป็นวตัถุนิยมตามกระแสสังคม เช่น โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองประดบัต่างๆ 



84 

เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน ท าให้การประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ไม่มากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิวฒัน์หามนตรีท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การจดัท าแผนพฒันาชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันารูปแบบการจดัท าแผนพฒันาชุมชน
แบบมีส่วนร่วม โดยสรุปวา่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัปานกลาง 
 ดงันั้น การวิจยัเร่ือง การประยุกตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในดา้นต่างๆ
ทั้งคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และหลกัพุทธธรรมตลอดถึงการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความรู้และมี
ความสุขในชีวิตซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและการศึกษาวิจยัดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัวิจยัและ
นกัวิชาการต่างๆตามท่ีไดแ้สดงไวแ้ลว้นั้น ซ่ึงขอ้วิจยัต่างนั้นจะท าให้เห็นสภาพของปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทยและน าปัญหาเหล่านั้นไปศึกษาเพื่อช่วยกนัหาทางแกปั้ญหาของสังคมไทยให้
เกิดความสงบและเกิดประโยชน์สุขตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาและอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจำกกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้  
 จากผลการศึกษาเร่ือง การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
มีขอ้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  ประชาชนควรตระหนกั และให้ความส าคญัเก่ียวกบัการสืบสานและอนุรักษ ์ขนม
ธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมดั้งเดิมให้กบัอนุชนรุ่นหลงั ให้เขา้ใจถึงวิถีการด าเนินชีวิตการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งสงบสุข โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินดา้นคติ
ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ท่ีกระท าร่วมกันตามเทศกาล งานบุญ วนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขของประชาชนในทอ้งถ่ินสืบไป 
  1.2  ประชาชนควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมด้านพิธีกรรม
วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินมี
การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตร เขา้สู่สังคมอุตสาหกรรม จึงท าใหก้ารมีส่วนร่วมลดลงในกิจกรรม
เก่ียวกบัพิธีกรรม วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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  1.3   ประชาชนควรใหค้วามส าคญัและเพิ่มการมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัตามหลกัพุทธ
ธรรมมากยิ่งข้ึน เน่ืองในปัจจุบนัประชาชนมีส่วนร่วม และน าหลกัพุทธธรรมมาปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ดงันั้น การท่ีจะท าใหก้ารอยูร่่วมกนัของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินมีความสงบสุข สังคม
น่าอยู ่จึงควรน าหลกัพุทธธรรมมาปฏิบติัใหม้ากข้ึน และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติต่อไป 
  1.4  ประชาชนควรให้ความส าคัญและเพิ่มการมีส่วนร่วนในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตให้มากยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัประชาชนมีส่วนร่วม และน ามา
ปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น การอยู่ร่วมกนัของประชาชนจะมีความสุขและสงบสุขไดน้ั้น 
เศรษฐกิจของครอบครัว ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต เม่ือประชาชนมีรายได้
เพียงพอกบัการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียงแลว้ ก็จะท าใหส้ังคม ทอ้งถ่ินและชุมชนมีความสงบสุขไปดว้ย  
   
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคติความเช่ือ ทศันคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ใน
ชุมชนอ่ืนๆ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัอ่ืนๆ  
  2.2  ควรมีการศึกษาความเป็นอยูข่องประชาชนเม่ือสังคมเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามวิถี
การด าเนินชีวติกบัการอยูร่อด 
  2.3  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงคติความเช่ือ การนบัถือศาสนา 
และประเพณีต่างๆ ของประชาชนในชุมชนเดิม กบัประชาชนท่ียา้ยถ่ินฐานมาพกัอาศยัในทอ้งถ่ินต่างๆ 
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แบบสอบถำม 
เร่ือง กำรประยุกต์หลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่กำรอยู่ร่วมกันของประชำชน

ในพืน้ที่ต ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  
********************** 

ค ำช้ีแจง      แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจยั ตามโครงการของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงใคร่ขอ
ความกรุณาประชาชนทุกท่านให้ขอ้มูลในแบบสอบถามน้ี ซ่ึงจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   หนา้ตวัเลือกท่ีท่านตอ้งการ  
1. เพศ 
  1)  ชาย      2)  หญิง 

2.    อาย ุ
  1)  18 - 25  ปี      2)  26 - 35  ปี 

   3)  36 - 45  ปี     4)  46 - 55  ปี 
   5)  56  ปีข้ึนไป 
3.   อาชีพ 
   1)  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ    2)  ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั 
   3)   คา้ขาย/เจา้ของกิจการ    4)  เกษตรกร 
   5)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
4.   สถานภาพสมรส 
   1)  โสด      2)  สมรส   
  3)  หมา้ย/หยา่ร้าง      4)  แยกกนัอยู ่

5. ระดบัการศึกษา 
  1)  ประถมศึกษา     2)  มธัยมศึกษา/ ปวช. 

   3)  อนุปริญญา/ปวส.     4)  ปริญญาตรีข้ึนไป 
6. รายไดต่้อเดือน 

            1.   นอ้ยกวา่ 5,000 บาท               2.  5,000 - 10,000  บาท 
   3.   10,001 - 15,000  บาท    4.  15,001 - 20,000 บาท 
   5.   มากกวา่ 20,000  บาท   



89 

ตอนที่ 2  ลักษณะควำมเช่ือแลระดับกำรน ำหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อกำรอยู่ร่วมกันของประชำชน 
ในพืน้ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  
 ค าช้ีแจง  ให้ท่านพิจารณาและโปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องคะแนนระดบัการปฏิบติัท่ีตรงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้ำนคติควำมเช่ือ ประเพณ ีและพธีิกรรมดั้งเดิม 
1.  การเซ่นไหวพ้ระภูมิ เจา้ท่ี วญิญาณบรรพบุรุษ      
2.  การจดักิจกรรมร่วมกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีเคารพบูชา
ประจ าหมู่บา้น หรือวนัส าคญัทางศาสนา 

     

3. การท าบุญประจ าปีของหมู่บา้นเช่นวนัสงกรานต ์      
4. การแสดงออกของความเช่ือเร่ืองบุญ บาป การเกิด
ในภพภูมิต่างๆ ดว้ยการท าดีและการพดูดี 

     

5. การกรวดน ้าอุทิศส่วนกุศล         
ด้ำนประเพณ ีพธีิกรรมเกี่ยวกบัวฒันธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
6. การใส่บาตรทุกวนั      
7. การถวายทาน รักษาศีล สวดมนตใ์นวนัส าคญัทาง
ศาสนาหรือวนัพระ   

     

8. การใหบุ้ตรหลานบรรพชาอุปสมบทศึกษาเล่าเรียน
หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา 

     

9. การแต่งงานหรือข้ึนบา้นใหม่นิมนตพ์ระสงฆม์า
เจริญพระพุทธมนต ์  

     

10.  การจดังานศพนิยมจดัท่ีวดั      
11.  การท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหญ้าติท่ีเสียชีวติ      
12.  การจดัพิธีทางศาสนาหรือบุญประเพณีทุกคร้ัง
และทุกคนในชุมชนเขา้ส่วนร่วม 

     

13.  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือบุญประเพณี
ทุกคร้ังมีการร่วมบริจาคท าบุญ 
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รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมหลกัพุทธธรรม      
14.  การมีความรู้ดา้นศีล สมาธิและปัญญาตาม
ไตรสิกขา 

     

15.  การสวดมนตภ์าวนา การเจริญสมาธิเป็นประจ า      
16.  การรักษาศีล 5 เป็นนิตยส์ม ่าเสมอ      
17.  การปฏิบติัตามหลกัฆราวาสธรรม (มีสัจจะ อด
กลั้น อดทน และเสียสละ) 

     

18.  การปฏิบติัตามหลกัอิทธิบาท (ความรัก ความ
เพียร ความเอาใจใส่และการใชปั้ญญาไตร่ตรอง 

     

19.  การปฏิบติัตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถะ( ความขยนั 
การเก็บออม คบคนดีและเลียงชีพตามสมควรแก่
ฐานะ)  

     

20. การปฏิบติัตามหลกัสังคหวตัถุ(การให ้วาจา
ไพเราะ จิตอาสาและวางตนเสมอตน้เสมอปลาย) 

     

21.การด ารงตนอยูใ่นหลกัพรหมวหิาร  ความรัก
(เมตตา)ความสงสาร(กรุณา) การแสดงความยนิดี
(มุทิตา)และวางตนเป็นกลาง(อุเบกขา)        

     

22.การเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข(หนทางแห่งความเส่ือม)
หรือส่ิงเสพติดต่างๆ 
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ตอนที ่3  ระดับกำรน ำแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏิบัติของประชำชน ในพืน้ที่ต ำบลสำมบัณฑิต 
อ ำเภออุทยั  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  
 ค าช้ีแจง  ให้ท่านพิจารณาและโปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องคะแนนระดบัการปฏิบติัท่ีตรงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 
1. การติดตามรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น      
2. การเขา้ร่วมเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้น 

     

3.การเขา้ร่วมในการเสนอแนวทางและแกไ้ขปัญหาของ
หมู่บา้น/ต าบลตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพฒันา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. การเขา้ร่วมให้ประชุมให้ความเห็นชอบในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอ่ืนๆ ของแผนพฒันา
ต าบล ของอบต. 

     

6. การน าแนวคิดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบติั 

     

7.การเขา้ร่วมในการบริจาคเงินและอุปกรณ์สนบัสนุน
ช่วยเหลือโครงการต่างๆร่วมกบั อบต.หน่วยงานภาครัฐ 

     

8. การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดั
ข้ึนโดยวดั อบต. และหน่วยงานรัฐ 

     

9. การมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของอบต. 

     

10. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเก่ียวกบัการใช้
งบประมาณตามโครงการของ อบต.และหน่วยงานภาครัฐ 
เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตอนที ่4     กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1.  การแสดงความคิดเห็นต่อลกัษณะความเช่ือและการน าหลกัพุทธธรรมไปใชเ้พื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 2.  ขอ้เสนอแนะต่อการประยุกตห์ลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินในพื้นท่ีต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงมำก ทีก่รุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำมฉบับนี ้
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แบบสัมภำษณ์เพือ่กำรวจัิย 
เร่ือง กำรประยุกต์หลกัพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่กำรอยู่ร่วมกันของประชำชน

ในพืน้ที่ต ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
------------------------------------ 

 ตอนที ่1  ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบักำรสัมภำษณ์  
 1.  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
  1.1 สถานภาพของผูใ้หส้ัมภาษณ์อาชีพ................. ต  าแหน่ง………………… 
  1.2 ช่ือ...................... .... สกุล..............................................ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี..................... 
       ถนน....................................หมู่บา้น..............................ต  าบล.................................. 
   อ าเภอ.......................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์................. 
   โทรศพัท.์..........................................มือถือ............................................ 
 2.  สัมภาษณ์วนัท่ี.............เดือน........................พ. ศ................ เวลา................น. 
 3. สถานท่ีสัมภาษณ์.............................................................................................................. 
 4. ผูส้ัมภาษณ์  ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รูญ  รัตนกาล หวัหนา้ผูว้ิจยั 
 
ตอนที ่2  รำยกำรสัมภำษณ์ 
 
ส่วนที ่1 เกีย่วกบัลกัษณะควำมเช่ือและระดับกำรน ำหลกัพุทธธรรมไปใช้ในกำรด ำเนินชีวติ เพือ่กำร
อยู่ร่วมกนัของประชำชน ในพืน้ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
 
ดา้นคติความเช่ือของประชาชน 
 1.  เร่ือง ความเช่ือทัว่ไป เช่นอิทธิปาฏิหาริยข์องเคร่ืองราง ของขลงั  ฤกษย์าม การสะเดาะ
เคราะห์ ท านาย ดวงชะตาอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
   2.  ความเช่ือเร่ืองหลกักรรมวา่ หากเราท ากรรมดี  ไดผ้ลดี หากท ากรรมชัว่ ไดผ้ลชัว่ อยา่งไร     
 ............................................................................................................................................... 
ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและวนัส าคญัของชาติ 
 1.  ประชาชน  ไดท้  าบุญหรือกิจกรรมอะไรบา้ง ซ่ึงเป็นประเพณีทอ้งถ่ินในต าบลสามบณัฑิต 
 ............................................................................................................................................... 
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 2. ประชาชนใน ต.สามบณัฑิตไดร่้วมกิจกรรมอยา่งไรบา้งท่ีเป็นวนัส าคญัของชาติ ศาสนา
และพระมหากษตัริย ์
 ............................................................................................................................................... 
 
ดา้นพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
 1.  ประชาชนใน ต.สามบณัฑิต นิยมใหบุ้ตรหลานบรรพชา อุปสมบทตามประเพณี
หรือไม่อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
 2.  การประกอบพิธีฌาปนกิจศพ มีการท าบุญก่ีวนั มีคนมาร่วมมากนอ้ยหรือไม่อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
 3.  มีงานประเพณีอ่ืนๆหรือไม่ท่ีประชาชนนิยมจดักิจกรรมร่วมกนัของคนในทอ้งถ่ินและ
ต่างถ่ิน 
 ............................................................................................................................................... 
 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
  1.  คุณธรรมจริยธรรมท่ีเด่นชดัของประชาชนในต าบลสามบณัฑิตมีอะไรบา้ง 
 ............................................................................................................................................... 
 2. ประชาชน ไดร่้วมกนัรักษา ปกป้อง วดัวาอารามโบราณสถาน โบราณวตัถุ หรือ
สาธารณสถานในพื้นท่ีอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
              3. ประชาชนไดป้ระกอบอาชีพโดยค านึงถึงสุขภาพของคนอ่ืนโดยไม่ใชส้ารท่ีเป็นพิษต่อ
ประชาชน สัตว ์ส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่2 เกีย่วกบัระดับกำรน ำแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏิบัติใช้ในกำรด ำเนินชีวติ เพือ่กำรอยู่
ร่วมกนัของประชำชน ในพืน้ทีต่ ำบลสำมบัณฑิต อ ำเภออุทยั  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
 ประชาชนใน ต.สามบณัฑิตไดน้อ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมากนอ้ยเพียงใด 
 ............................................................................................................................................... 
 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
  เน่ืองจากแบบสัมภาษณ์มีขอ้จ ากดับางประการ หากท่านเห็นวา่ มีหลกัค าสอนใน
พระพุทธศาสนาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใชใ้นชีวติได ้ ขอ
ความกรุณาใหค้วามขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมดว้ย เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยและประเทศชาติสืบไป 
 ………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
      ขอขอบพระคุณ 
      

     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์จรูญ รัตนกาล) 
      หวัหนา้คณะวิจยั 
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รำยนำมผู้น ำชุมชนทีใ่ห้สัมภำษณ์ 
 
 สัมภาษณ์ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น ณ ห้องประชุมองค์การ  
บริหาร ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
           1.  นายชาญณรงค ์สุทธิกุล ผูอ้  านวยการโรงเรียนดอนพุทรา หมู่บา้นสามบณัฑิต  
                ต าบลสามบณัฑิต  อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท ์0818572371 
 2. นางสมพิศ มงคลเกตุ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 8   หมู่บา้นสามบณัฑิต    ต าบลสามบณัฑิต    
                 อ าเภออุทยั   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท ์ 081 4464428 
 3.  นางกฤษณา มว้นลาด ครูผูดู้แลเด็ก(รับราชการ)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่บา้นดอนพุทรา  
                 ต าบลสามบณัฑิต   อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท ์089 9008981  
 4. นายชูชาติ มณีเจียร ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6 หมู่บา้นกุ่มแต ้ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  
                 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท ์08199915093 
 5.  นายสมศกัด์ิ หามนตรี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ 5  ต าบลสามบณัฑิต  อ าเภออุทยั  
                  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา     โทรศพัท ์0810003675 
 6. นายพน า มนตรี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  
                จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา     โทรศพัท ์087 1159188 
 7.  นายแนบ เกตุแกว้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  
                 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โทรศพัท ์– 
 8.  นายเมธาวฒัน์ พทัธศรี ประธานสภาองคก์ารบริหารต าบลสามบณัฑิต   อ าเภออุทยั  
        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท ์0812924989 
 9. นางสมถวลิ แสงสวา่ง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั  
                 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โทรศพัท ์ 081 350617 
             10  นายฟุ้ง นุชดาวาส ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
                   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท ์0884606882 
 นอกจากบุคคลดงักล่าวมีสมาชิกท่ีเขา้ประชุมอีกจ านวน 10 ท่านเพื่อให้การสัมภาษณ์ใน
ประเด็นต่างๆซ่ึงสรุปไดไ้วแ้ลว้ในเบ้ืองตน้ 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์จรูญ  รัตนกาล 
 
 วนั เดือนปีเกดิ         20 มีนาคม 2498 
 
ประวตัิกำรศึกษำ       พ.ม. (พิเศษมธัยมศึกษา) 

                     พธบ. (พุทธศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยั  มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
                    M.A.(Philosophy) มหาวทิยาลยัมทัราส ประเทศอินเดีย 
 

ประวติัการท างาน     รองหวัหนา้กองพฒันาสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2528-2541 
 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา (2542-2544) 
 ผูอ้  านวยการส านกักิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
  (2545-2550) 
 ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาปรัชญาและศาสนา 
                
  
 


