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บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคส์ามประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสมณสารูปใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อวิเคราะห์สมณสารูปตามแนวคิดของพุทธปรัชญา ๓) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไทย จากการศึกษาพบว่าในคมัภีร์ทางพุทธ
ศาสนาในส่วนของพระวินยัและพระสุตตนัตปิฎก ไม่ปรากฏค าวา่สมณสารูป หากแต่จะพบไดบ้า้ง
ในส่วนของพระอรรถกถาและพระอภิธรรมปิฎก ดงันั้น การเขา้ใจค าวา่ “สมณสารูป” จึงตอ้งอาศยั
มโนทศัน์เก่ียวกบั “สมณะ” เป็นส าคญั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ พระพุทธเจา้ทรงใชค้  าวา่ “สมณะ” ใน
สองความหมาย ไดแ้ก่ ๑) ผูก้  าลงัปฏิบติัสมณธรรมเพื่อความพน้ทุกข์ (สมมติสมณะ) และ ๒) ผูท่ี้
สามารถดบักิเลสไดอ้ยา่งนอ้ยสังโยชน์สามขอ้แรก (อริยสมณะ) ซ่ึงก็คือ พระอริยบุคคล ๔ กลุ่ม อนั
ไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์
 นอกจากน้ี ค าว่า “สมณะ” หมายถึง ผูส้งบกาย วาจา และใจ ดงันั้น การพิจารณาสมณ
สารูปจึงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) สมณสารูปภายนอก ซ่ึงพิจารณาโดยใชบ้ทบญัญติัแห่งศีลและ
อภิสมาจารต่างๆ เป็นเกณฑ์ แต่ในบางกรณีท่ีเป็นการกระท าท่ีซบัซ้อนอาจตอ้งใช้ความสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา และเกณฑ์พื้นฐานท่ีพระพุทธเจา้ทรงใชป้ระเมินสมณสารูป
ของพระสงฆ์ในยุคก่อนมีบทบญัญติัแห่งศีลแต่ละขอ้ ไดแ้ก่ ความเป็นคนเล้ียงง่าย บ ารุงง่าย ความ
เป็นคนมกันอ้ย สันโดษ ไม่สะสม การเป็นผูข้ดัเกลา ก าจดั มีอาการน่าเล่ือมใส การเป็นผูไ้ม่คลุกคลี 
และปรารภความเพียร และ ๒) สมณสารูปภายใน ซ่ึงพิจารณาจากความเป็นอิสระจากกิเลสของจิต 
อยา่งไรก็ตาม สัญลกัษณ์ส าคญัของการปฏิบติัสมณธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นต่าง
จากศาสนาอ่ืนๆ ก็คือ เป็นวถีิทางท่ีสามารถท าใหม้รรคแปดเกิดข้ึนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงถือเป็น
หนทางเดียวท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา (นิพพาน) ได ้ถา้ผูป้ฏิบติั
ก าลงัปฏิบติัในแนวทางอ่ืนใดท่ีไม่อาจท าให้มรรคแปดเกิดข้ึนได ้ก็มิอาจเขา้ถึงความเป็นสมณะท่ี
แทจ้ริงในพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี ในการวิพากษว์ิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ ์บุคคลทัว่ไปมกัจะ
พิจารณาไดแ้ค่เพียงสมณสารูปภายนอกของพระสงฆเ์ท่านั้น ไม่สามารถพิจารณาสมณสารูปภายใน
ของท่านได ้จึงท าให้ไม่สามารถทราบไดว้า่พระสงฆรู์ปใดเป็นอริยสมณะ หรือเป็นอริยสมณะระดบั
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ใด อีกทั้งบุคคลโดยทัว่ไปมกัไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับศีลและธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ของ
พระสงฆ ์ดว้ยเหตุน้ีการวิพากษว์ิจารณ์จึงควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั โดยตั้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐาน 
3 ประการ คือ 1) บุคคลควรตระหนักในขอบเขตความรู้ของตน 2) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการ
วพิากษว์จิารณ์ และ 3) บุคคลควรเลือกใชว้ธีิการวพิากษว์จิารณ์ท่ีสร้างสรรค์ 
 ส าหรับขอ้เสนอแนะในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไทยนั้น ผูท้รงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่ต่างเห็นตรงกนัว่า ๑) ควรสร้างความตระหนกัในความเป็นพระสงฆ์หรือสมณสัญญาของตวั
พระสงฆเ์องเป็นส าคญั ๒) พระสงฆใ์นชุมชนสงฆ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เจา้อาวาส พระอุปัชฌาย ์และ
พระวปัิสสนาจารย ์ควรเอาใจใส่ดูแลและเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในเร่ืองการปฏิบติัตนในสังคมและการ
ปฏิบติัภาวนาอยา่งถูกวิธี ๓) พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นบุคคลส าคญัในการร่วมกนัสอดส่องดูแลการ
ประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ์ และเอ้ืออ านวยให้พระสงฆ์มีโอกาสได้ปฏิบติัภาวนาและเป็น
พระสงฆ์ท่ีดี นอกจากน้ี ยงัมีองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ 
เช่น การปฏิรูปด้านการศึกษา และการออกกฎระเบียบในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม เป็นตน้  
 
ค าส าคัญ : สมณะ, สมณสารูป, พระสงฆ,์ พุทธปรัชญา    
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ABSTRACT 

 The objectives of the study are: 1) to study the monk’s proper behavior of Buddhist priest 
in Buddhist Scriptures, 2) to analyze critically for the monk’s proper behavior of Buddhist priest in 
Buddhist philosophy, and 3)  to propose the ways to develop Thai monk’ s proper behavior of 
Buddhist priest.  It was found that the word “ samaṇasāruppa” , the monk’ s proper behavior, was 
appeared in Aṭṭhagathā and Abhidhammapiṭaka, not in Vinayapiṭaka and Suttantapiṭaka.  This 
should be understood this word mainly through the concept of “ samaṇa”  and “ sāruppa” .  The 
Buddha uses the word “samaṇa” in two meanings: 1) a person who is practicing samaṇadhamma in 
order to liberate from suffering (sammatisamaṇa), and 2) a person who liberates from at least three 
fetters (ariyasamaṇa), namely; sotāpanna; sakadāgāmi; anāgāmi; and arahanta.  
 Besides, samaṇa is one who performs acts of austerity and liberates his mind from 
defilements. There are two kinds of samaṇasāruppa; 1) External samaṇasāruppa, good practice, is 
evaluated by criteria of precepts and suitable manners of Buddhist monks. In the case of the complex 
actions, we should use basic criteria of being a good monk, namely; being easy to support, wanting 
little, contentment, having no hoard, being fond of solitude, getting rid of defilements, being 
respectable, seclusion, and exertion.  2)  Internal samaṇasāruppa, mental development, which is 
evaluated by a criterion of defilement disposal of mind.  The important symbol of practicing 
samaṇadhamma in Buddhism is an occurring of the Eightfold Paths which leads us to achieve in the 
ultimate goal of Buddhism (Nirvana). Thus, the Eightfold Paths makes Buddhism differ from other 
religions. If a man practices in other ways which cannot create the Eightfold Paths, he cannot attain 
the real samaṇa in Buddhism. Besides, a layman has limitations of criticism to the Buddhist monk’s 
proper behavior.  He can observe only bodily and verbal qualities of a Buddhist monk’ s proper 
behavior, but not mental qualities of a Buddhist monk’s proper behavior. He cannot know whether 
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Noble monk (ariyasamaṇa) is and at which level. He cannot understand each precept and practical 
tradition of the Buddhist monk thoroughly.  Therefore, people should criticize a Buddhist monk’ s 
proper behavior carefully based on three principles; 1)  They should realize the limitations of their 
knowledge; 2) They should criticize based on their goodwill; and 3) They should choose the creative 
ways to criticize.           
 There are three crucial suggestions to develop samaṇasāruppa for Thai monks.  1)  Most 
Buddhist thinkers think that encouragement those monks to be aware of their priesthood and 
samaāsaṅṅā.  2)  Monks in the community, especially preceptors; abbots; and insight meditation 
teachers, should take care of a new monk and become a good example for him in both external 
performances and meditation practice.  3)  All Buddhists should look after behaviors of monks and 
facilitate them to practice in the right way and to be the good monks.  Besides, to develop 
samaṇasāruppa, there are other components such as the educational reformation and establishing of 
regulations for using the communicative technology appropriately. 

 
Keywords: Samaṇa, Samaṇasāruppa, Monk, Buddhist Philosophy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

กติตกิรรมประกาศ 
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ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ท่ีให้ความกรุณาช้ีแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
งานวจิยัฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพุทธศาสนาท่ีกรุณา
ให้สัมภาษณ์ทั้ง ๘ ท่าน อนัไดแ้ก่ พระราชปริยติัวิมล (สายณัห์ ปญฺญาวชิโร), พระครูภาวนาวิสุทธิ
คุณ (ชชัวาล ชินสโภ), พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ. ดร., พระไพศาล วิสาโล (วงศ ์
วรวิสิทธ์ิ), ศ.ดร. สมภาร พรมทา, ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ, ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน และ        
ผศ. ดร. บุญรอด บุญเกิด  
 ในการน้ี ขอขอบพระคุณผูใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจคณะผูว้ิจยัในการท า
วิจยัในคร้ังน้ีทุกท่าน และขออุทิศบุญกุศลอนัเกิดจากท าวิจยัคร้ังน้ีจงมีแด่เทวดาท่ีดูแลคณะผูว้ิจยั 
และผูมี้ส่วนร่วมในการท าวิจัยคร้ังน้ีทุกท่าน พร้อมทั้ งบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ และ
กลัยาณมิตรทั้งหลาย    
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องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  = คมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกฺกนิบาต  

(ฉบบัภาษาไทย) 
องฺ.ติก.อ. (ไทย)  = คมัภีร์อรรถกถา องัคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ฉบบัภาษาไทย) 
อภิ.ว.ิ (ไทย)   = คมัภีร์อภิธรรมปิฎก วภิงัค ์(ฉบบัภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที ่๑ 

 
บทน ำ 

 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 องค์ประกอบส ำคญัของพระพุทธศำสนำ คือ พระรัตนตรัย หรือพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ พระพุทธ หมำยถึง พระพุทธเจำ้ผูใ้ห้ก ำเนิดศำสนำพุทธ พระธรรม หมำยถึง หลกัธรรม
ค ำสั่งสอนท่ีพระพุทธเจ้ำทรงค้นพบและสั่งสอนแก่ศำสนิกชนและบุคคลทัว่ไป และพระสงฆ์ 
หมำยถึง ผูด้  ำรงไวซ่ึ้งพุทธศำสนำใหค้งอยูถ่ำวรดว้ยกำรปฏิบติัและเผยแผห่ลกัธรรมค ำสอนแก่บุคคล
ทัว่ไป ซ่ึงส ำหรับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พระสงฆ์มิได้มีคุณูปกำรต่อประชำชนหรือ
สังคมเพียงแค่กำรเผยแผ่ค  ำสอนของพระพุทธเจำ้เท่ำนั้น หำกแต่ยงัเป็นผูน้ ำในกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิตและจิตใจของประชำชน ตลอดจนพฒันำสังคม และส่ิงแวดลอ้มในดำ้นต่ำงๆ อีกดว้ย ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่ำ ในดำ้นกำรพฒันำคนและพฒันำชำตินั้น พระสงฆ์ถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีควำมส ำคญัยิ่ง
กลุ่มหน่ึงของสังคมไทย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำก่อนท่ีจะพฒันำคนและประเทศชำติให้ย ัง่ยืนนั้น ส่ิงท่ี
พระสงฆ์และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งพึงตระหนกัถึง คือ กำรพฒันำพระสงฆ์โดยเฉพำะในดำ้นศีลธรรม
และจริยธรรมอนัดีใหส้มกบักำรเป็นนกับวชในพระพุทธศำสนำ  
 อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้พระพุทธเจ้ำจะทรงบัญญัติพระวินัยไวอ้ย่ำงละเอียดแล้วเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์แต่จำกขอ้มูลข่ำวสำรท่ีปรำกฏอยูเ่ป็นนิจตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ก็คือ กำรกระท ำผิดศีลและขนบธรรมเนียมอนัดีงำมของสงฆ ์ดงัเช่นหลกัฐำนหน่ึงใน
สมยัรัชกำรท่ี ๔ ซ่ึงถูกบนัทึกไวใ้นหนงัสือกฎหมำยตรำสำมดวง มีใจควำมว่ำ พระบอกใบใ้ห้หวย 
ติดยำ มีมหรสพท่ีไหนเป็นตอ้งออกไปเท่ียวเบียดเสียดผูห้ญิง นอกจำกกินขำ้วเยน็แลว้ ยงัปลอมตวั
เป็นฆรำวำสหลำยรูปท ำตวัเป็นนกัเลง... ท่ีตีชิงวิง่รำวก็มำก ลอบยงิลอบแทงกนัก็หลำย พระเมำเหลำ้
มีให้เห็นเป็นอำจิณ ขณะเดียวกนัข่ำวครำวพระเสพเมถุน ตอ้งปำรำชิก ก็เป็นท่ีโจษจนักนัทัว่ไป๑ แต่
ส ำหรับยคุปัจจุบนัลกัษณะกำรกระท ำผิดอำจต่ำงไปบำ้งโดยเฉพำะในเร่ืองเก่ียวกบักำรใชเ้ทคโนโลยี

                                                           

 ๑ กฎหมำยตรำสำมดวง เล่ม ๔, (กรุงเทพฯ: องคก์ำรคำ้ของคุรุสภำ, ๒๕๐๕), หนำ้ ๑๐๗-๑๐๘. 



๒ 

 

กำรส่ือสำรต่ำงๆ เช่น กำรแสดงพฤติกรรมไม่เหมำะสมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเน้นกำรใช้เพื่อ
ควำมบนัเทิง ไดแ้ก่ เล่นเกม ใช้แอพพลิเคชัน่ตำมกระแสนิยม สนทนำออนไลน์ในประเด็นจิปำถะ
โดยขำดควำมส ำรวม เป็นตน้๒ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในยุคปัจจุบนัมีกระแสส่ือสำรมวลชนเสรี ซ่ึงท ำ
ให้มีกำรน ำเสนอข่ำวเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงลบของพระสงฆก์นัอยำ่งแพร่หลำยดว้ยเหตุผลต่ำงๆ กนั
ไป อำทิเช่น เหตุผลเชิงธุรกิจ เชิงสะทอ้นปัญหำสังคม เชิงควำมรับผิดชอบ เชิงวิชำกำร และเชิง
ท ำลำย เป็นตน้๓ ประกอบกบั ควำมทนัสมยัของเทคโนโลยีด้ำนส่ือสังคมออนไลน์ต่ำงๆ ท่ีมีใน
ปัจจุบนั จึงท ำใหป้ระชำชนไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ไดง่้ำยและรวดเร็วมำกยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัยำกท่ีจะ
แยกแยะไดว้ำ่ข่ำวใดตรงกบัควำมเป็นจริงหรือไม่ มำกนอ้ยเพียงใด   
 ยิง่ไปกวำ่นั้น ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ ประเทศไทยไดเ้กิดกรณีของพระสงฆจ์ ำนวนหน่ึงท่ีตก
เป็นข่ำวใหญ่และถูกสังคมต ำหนิกนัอยำ่งแพร่หลำย เน่ืองจำกมีกำรกระท ำผิดพระวินยัร้ำยแรงหลำย
ประกำร ตวัอย่ำงเช่น เสพเมถุน อวดอุตริมนุสธรรม หลอกลวงและฉ้อโกงเงินประชำชน สะสม
ทรัพยสิ์นมีค่ำและเงินทองมำกมำย รวมทั้งร่วมมือกบันกัธุรกิจในกำรฟอกเงิน ตลอดจนบิดเบือน
พระพุทธธรรมค ำสอน จึงจะเห็นได้ว่ำ แมจ้ะมีพระวินัยท่ีบญัญติัไวดี้เพียงใดแต่ก็ยงัมีพระสงฆ์ท่ี
ตั้ งใจกระท ำกำรละเมิดพระวินัยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำ
เก่ียวขอ้ง ถึงแมจ้ะเป็นเพียงพระสงฆส่์วนนอ้ยท่ีท ำผดิพระพระวนิยั แต่ภำพลกัษณ์ของชุมชนสงฆใ์น
สำยตำของประชำชนโดยทัว่ไปก็พลอยมวัหมองลงไปไม่นอ้ย และส่งผลใหพุ้ทธศำสนิกชนไม่อยำก
เขำ้วดัหรือท ำบุญเพรำะเกิดควำมระแวงแคลงใจ และเส่ือมศรัทธำในพระสงฆใ์นท่ีสุด ซ่ึงถำ้ปล่อยไว้
ต่อไปอำจถึงขั้นเกิดวกิฤติศรัทธำอยำ่งถำวรจนประชำชนไม่ใส่ไจในกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนัเป็นผล
ยอ้นกลบัมำท่ีตวัพระสงฆ์เอง เน่ืองจำกพระสงฆ์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกำรสนับสนุนด้ำนปัจจยัส่ีจำก
พุทธศำสนิกชนผูเ้ล่ือมใส ส่วนผลอนัเกิดแก่พุทธศำสนิกชนก็คือ ขำดท่ีพึ่งทำงจิตวิญญำณเพรำะขำด
โอกำสในกำรฟังธรรม และไม่มีโอกำสไดส้ร้ำงบุญสร้ำงกุศลตำมท่ีควรจะเป็น ดงันั้น จะเห็นไดว้่ำ
กำรประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์มีควำมส ำคญัต่อทั้งตวัพระสงฆ์เองและประชำชนในวงกวำ้ง 
ตลอดจนควำมอยูร่อดของพุทธศำสนำ 

ปรำกฏกำรณ์ควำมเส่ือมศรัทธำต่อพระสงฆด์งักล่ำวมำนั้น สอดคลอ้งกบัปำฐกถำตอนหน่ึง
ของพระไพศำล วิสำโล ท่ีกล่ำวในกำรสัมมนำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยศำสนำและโลกำภิวตัน์ เม่ือ
วนัท่ี ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๖ ณ มหำวิทยำลยัพำยพั จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัมีใจควำมวำ่ ไม่มีอะไรท่ีบ่ง

                                                           

 ๒ พินิจ ลำภธนำนนท์ และแทนพนัธ์ุ เสนพนัธ์ุ บวัใหม่, พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมำะสมของ
พระสงฆ์, (กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศก์ำรพิมพ,์ ๒๕๕๗), หนำ้ ๑๑๒. 
 ๓ จ ำนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ, ศ.ดร. “ส่ือสำรมวลชนกับควำมมั่นคงแห่งพระพุทธศำสนำ,” รำยงำนกำรวิจยั 
สถำบนัวจิยัพทุธศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั, ๒๕๔๘, หนำ้ ก. 



๓ 

 

บอกถึงควำมเส่ือมทรุดของพระพุทธศำสนำไดช้ดัเจนมำกเท่ำกบักำรประพฤติมิชอบของพระสงฆ์ 
รวมถึงควำมขดัแยง้และแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยไปทัว่วงกำรสงฆ ์ท่ำมกลำงควำมไร้ประสิทธิภำพและปล่อย
ปละละเลยของผูน้ ำสงฆ์ในกำรแกไ้ขปัญหำ อนับัน่ทอนศรัทธำของพุทธศำสนิกชนเป็นอย่ำงมำก 
ฉะนั้นแลว้ ควำมเส่ือมทรุดของพุทธศำสนำในประเทศไทยทุกวนัน้ีจึงมิไดเ้ป็นฝีมือของศำสนำอ่ืน 
หรือควำมทนัสมยัของเทคโนโลยใีนยคุโลกำภิวตัน์ หำกแต่เป็นเพรำะควำมอ่อนแอของพุทธบริษทัส่ี
เอง โดยเฉพำะพระสงฆ์๔ ดว้ยเหตุน้ี จึงจะเห็นไดว้ำ่กำรพฒันำศีลธรรมและจริยธรรมของพระสงฆมี์
ควำมส ำคญัและจ ำเป็นอยำ่งยิ่งต่อกำรกอบกูศ้รัทธำของประชำชน อีกทั้ง ยงัท ำให้สังคมมีแบบอยำ่ง
ท่ีดีทำงศีลธรรมและมีผูน้ ำทำงจิตวิญญำณในทำงท่ีถูกตอ้งกลบัคืนมำอีกคร้ัง ผูค้นในสังคมจะไดไ้ม่
หนัไปพึ่งพำไสยศำสตร์และควำมเช่ือท่ีงมงำยอ่ืนๆ อยำ่งท่ีเห็นกนัอยูทุ่กวนัน้ี  

อย่ำงไรก็ตำม คณะผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่ำ ค  ำหน่ึงท่ีมกัถูกกล่ำวถึงหรือถูกน ำมำเช่ือมโยงอยู่
เสมอเม่ือมีข่ำวครำวในเชิงลบเก่ียวกบัพระสงฆ์ ก็คือ “สมณสำรูป” ซ่ึงประชำชนมกัเรียกร้องให้
องคก์รท่ีก ำกบัดูแลพระสงฆด์ ำเนินกำรตรวจสอบกำรกระท ำต่ำงๆ ของพระสงฆว์ำ่มีควำมเหมำะสม
หรือไม่เหมำะสมกบัสมณสำรูป เสมือนว่ำสมณสำรูปเป็นเกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมประกำรหน่ึง 
ทั้งท่ีจำกกำรสืบคน้จำกพระไตรปิฎกทุกเล่ม ไม่ปรำกฏวำ่พระพุทธเจำ้ทรงใชค้  ำวำ่สมณสำรูปในกำร
ตดัสิน ถูก ผดิ ดี ชัว่ ของกำรกระท ำของพระสงฆ ์แต่พบในพระอรรถกถำเพียง ๔ แห่ง ซ่ึงพระอรรถ
กถำจำรยไ์ดบ้ญัญติัค ำดงักล่ำวข้ึนโดยมิไดอ้ธิบำยขยำยควำมแต่อยำ่งใด ดงันั้น บุคคลโดยทัว่ไปจึง
มกัใช้ในควำมหมำยว่ำ “ควำมประพฤติอนัสมควรของสมณะ”๕ ซ่ึงมกัพิจำรณำจำกกำรแสดงออก
ภำยนอกเป็นส ำคญัจึงอำจขดัต่อมโนทศัน์เก่ียวกบั “สมณะ” ในพระพุทธศำสนำท่ีหมำยถึงผูส้งบกำย 
วำจำ และใจ อีกทั้ง กำรจะตดัสินวำ่ส่ิงใดควรหรือไม่ควรกระท ำนั้นยงัมีนยัวำ่ผูต้ดัสินจ ำเป็นตอ้งมี
เกณฑ์บำงอยำ่งท่ีใชเ้ทียบเคียงหรือพิจำรณำ แต่จำกข่ำวสำรเก่ียวกบัพระสงฆท่ี์เกิดข้ึนในสังคมไทย
ยุคปัจจุบนั มกัพบว่ำมีบุคคลหลำยกลุ่มวิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระท ำหน่ึงๆ ของพระสงฆ์แตกต่ำงกนั 
ปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำวท ำใหค้ณะผูว้จิยัเกิดค ำถำมวำ่ในคมัภีร์ต่ำงๆ ทำงพระพุทธศำสนำมีกำรกล่ำวถึง
เกณฑก์ำรพิจำรณำสมณสำรูปของพระสงฆ์ไวอ้ยำ่งไรบำ้ง ดว้ยเหตุน้ี คณะผูว้จิยัจึงสนใจศึกษำสมณ
สำรูปของพระสงฆไ์ทยตำมมุมมองของพุทธปรัชญำเพื่อเป็นบรรทดัฐำนในกำรพฒันำและด ำรงไว้
ซ่ึงสมณสำรูปของพระสงฆต่์อไป 

 

                                                           

 ๔ พระไพศำล วสิำโล, “กำรปฏิรูปและฟ้ืนฟพูทุธศำสนำในยคุโลกำภิวตัน์,” 
<http://www.visalo.org/article/budKarnpatiroob.htm>, (สืบคน้เม่ือ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๙). 
 ๕ พระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั, ๒๕๕๑), หนำ้ ๓๙๘. 

http://www.visalo.org/article/budKarnpatiroob.htm


๔ 

 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
 
 ๑. เพื่อศึกษำแนวคิดเก่ียวกบัสมณสำรูปในคมัภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ 

๒. เพื่อวเิครำะห์สมณสำรูปตำมแนวคิดของพุทธปรัชญำ 
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำสมณสำรูปของพระสงฆไ์ทย 

 
๑.๓ ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
 
 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีไดก้ ำหนดขอบเขตกำรศึกษำไว ้ดงัน้ี 

 ๑.๓.๑.  ขอบเขตของเน้ือหำ 
 พระสงฆ ์ในงำนวจิยัน้ีหมำยถึง พระสงฆใ์นประเทศไทยเท่ำนั้น  
 ประเด็นท่ีตอ้งกำรวิเครำะห์ในบทท่ี ๒ คือ ก. นิยำม ควำมหมำยของสมณะในคมัภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำ ข. มโนทศัน์เก่ียวกบั “สมณสำรูป” และ ค. ค ำสอนและบทบญัญติัเพื่อกำรเขำ้ถึง
สมณสำรูป   
 ประเด็นท่ีตอ้งกำรวิเครำะห์ในบทท่ี ๓ คือ ก. พุทธปรัชญำกบัสมณสำรูป ข. เกณฑ์กำร
พิจำรณำควำมมีสมณสำรูป และค. กำรวพิำกษว์จิำรณ์สมณสำรูปของพระสงฆ์ 
 ประเด็นท่ีตอ้งกำรวิเครำะห์ในบทท่ี ๔ คือ ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำสมณสำรูปซ่ึงจ ำแนก
ตำมสำเหตุ ๔ ประกำร กล่ำวคือ ก. พระสงฆ์ ข. พุทธศำสนิกชน ค. องค์กรดำ้นกำรศึกษำ และ ง. 
สภำพแวดลอ้มทำงเทคโนโลยี 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
 กำรวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสัมภำษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดำ้นพุทธศำสนำจ ำนวน ๘ ท่ำน 
โดยแบ่งออกเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นพระสงฆ์จ ำนวน ๔ รูป และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นฆรำวำสจ ำนวน 
๔ ท่ำน อนัไดแ้ก่     
 ๑) พระรำชปริยติัวิมล (สำยณัห์ ปญฺญำวชิโร), ป.ธ.๔, ดร. : ด ำรงต ำแหน่งเจำ้คณะจงัหวดั
ร้อยเอ็ด และเจำ้อำวำสวดัม่ิงเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด อีกทั้งยงัเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นอดีตรองอธิกำรบดี 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตร้อยเอด็   
 ๒) พระครูภำวนำวิสุทธิคุณ (ชชัวำล ชินสโภ), พธ.บ. : ด ำรงต ำแหน่งปธำนกมัมฏัฐำนำจริ
ยะแห่งศูนย์กลำงกำรศึกษำวิปัสสนำธุระพุทธวิหำร และเจ้ำอำวำสวดัพระธรรมจักร จังหวดั
นครนำยก 



๕ 

 

 ๓) พระไพศำล วสิำโล (วงศว์รวสิิทธ์ิ), ศศ.ด. (กิตติมศกัด์ิ) : ด ำรงต ำแหน่งเจำ้อำวำสวดัป่ำสุ
คะโต จงัหวดัชยัภูมิ และด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรมูลนิธิโกมลคีมทอง, กรรมกำรมูลนิธิสุขภำพคน
ไทย, กรรมกำรมูลนิธิสันติวิถี, กรรมกำรสถำบนัสันติศึกษำ มหำวิทยำลยัขอนแก่น, กรรมกำรอิสระ
เพื่อควำมสมำนฉนัทแ์ห่งชำติ และประธำนเครือข่ำยพุทธิกำ 
 ๔) พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร), ป.ธ.๖, รศ. ดร. : ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัภำษำ และผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสมำคมมหำวิทยำลยั
พระพุทธศำสนำนำนำชำติ มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
 ๕) ศ. ดร. สมภำร  พรมทำ : ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ภำควิชำปรัชญำ คณะอกัษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั    
 ๖) ผศ. ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ, ป.ธ.๙ : ด ำรงต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรสันติศึกษำ
มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
 ๗) ผศ. ดร. ชำญณรงค์  บุญหนุน, ป.ธ.๖ :  ด ำรงต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำภำควิชำปรัชญำ 
คณะอกัษรศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
 ๘) ผศ. ดร. บุญรอด  บุญเกิด : ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวทิยำลยับูรพำ 

 
๑.๔ กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง 
 
 กฤติน จันทร์สนธิมำ๖ (๒๕๕๙) ศึกษำเร่ือง “กำรบริหำรจดักำรกำรเงินของวดัภำยใตห้ลกั
ธรรมำภิบำล” พบว่ำ อ ำนำจหน้ำท่ีโดยทัว่ไปในกำรบริหำรจดักำรกำรเงินของวดัมกัข้ึนอยู่กบัเจำ้
อำวำส โดยมีกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ก ำหนดรำยละเอียดในกำรจดักำรไวอ้ยำ่งกวำ้งๆ 
จึงเสนอให้มีกำรพฒันำระบบและหลกัเกณฑ์กำรบริหำรจดักำรโดยใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย และ
เสนอมำตรกำรเชิงนโยบำยเพื่อให้ปฏิบติัตำมกฎหมำยดงักล่ำวบรรลุผลยิ่งข้ึน กำรพฒันำโดยใช้
มำตรกำรทำงกฎหมำยอำจท ำไดโ้ดย ให้วดัจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรด้ำนกำรเงินข้ึนมำชุดหน่ึง 
โดยจ ำนวนกรรมกำรข้ึนอยู่กบัขนำดของวดันั้นๆ โดยมีกำรก ำหนดคุณสมบติั อ ำนำจหน้ำท่ี วำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง และเง่ือนไขกำรพน้ต ำแห่ง ตลอดจนกฎเกณฑ์กำรประชุมคณะกรรมกำรชุด

                                                           

 ๖ กฤติน จันทร์สนธิมำ, “กำรบริหำรจดักำรกำรเงินของวดัภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล,” วำรสำรพุทธ
ศำสน์ศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, ปีท่ี ๒๓ ฉบบัท่ี ๑ (มำรำคม-เมษำยน ๒๕๕๙): หนำ้ ๓๓-๕๑. 



๖ 

 

ดงักล่ำว ส ำหรับขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย ควรเป็นไปตำมหลกักำรมีส่วนร่วม หลกัควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และหลกันิติธรรม เป็นส ำคญั 
 วัชระ งำมจิตรเจริญ๗ (๒๕๕๙) ศึกษำเร่ือง “พระสงฆท์ ำผิดวนิยัและกฎหมำย: จุดอ่อนและ
วิธีแกไ้ข” พบวำ่ จุดอ่อนท่ีท ำให้พระสงฆท์ ำผิดวินยัและกฎหมำย คือ จุดอ่อนภำยในวงกำรสงฆ ์อนั
ไดแ้ก่ ระบบกำรศึกษำของคณะสงฆด์อ้ยประสิทธิภำพ โครงสร้ำงและระบบกำรปกครองคณะสงฆ์
ขำดประสิทธิภำพ และขำดกำรปฏิบติัดำ้นจิตภำวนำ ส่วนจุดอ่อนภำยนอกวงกำรสงฆท่ี์ส ำคญั เช่น 
สภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเปล่ียนไป ชำวบำ้นไม่เขำ้มำก ำกบัดูแลคณะสงฆ์อย่ำงใกลชิ้ด องค์กร
ภำครัฐไม่มีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภำพท่ีจะช่วยพฒันำและควบคุมดูแลสงฆ์ วิธีแก้ปัญหำ
จุดอ่อนภำยในวงกำรสงฆ์ ได้แก่ กำรพฒันำระบบกำรศึกษำและจิตภำวนำของคณะสงฆ์ให้มี
ประสิทธิภำพ คดัเลือกและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพของพระอุปัชฌำย ์ปรับปรุง
โครงสร้ำงและระบบกำรปกครองคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภำพ ส่วนวิธีกำรแกไ้ขจุดอ่อนภำยนอก
วงกำรสงฆ์ เช่น กำรให้ชำวบำ้นหรือชุมชนช่วยดูแลควำมประพฤติของพระสงฆ์ และให้องค์กร
ภำครัฐและเอกชนช่วยดูแลควำมประพฤติของพระสงฆ์อยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน นอกจำกน้ี ยงั
พบวำ่ กลยุทธ์ท่ีสนบัสนุนกำรแกปั้ญหำดงักล่ำวควรเป็นไปตำมหลกัสัมมปัปธำน ๔ กำรอำศยัควำม
ร่วมมือของทุกฝ่ำย และกำรบงัคบัใชพ้ระวนิยัและกฎหมำยรวมทั้งกำรลงโทษอยำ่งจริงจงั 
 ดนัย ปรีชำเพิ่มประสิทธ์ิ๘ (๒๕๕๘) ศึกษำเร่ือง “กำรวิเครำะห์ขอ้เด่นขอ้ดอ้ยขององคก์ำร
และกระบวนกำรบริหำรจดักำรองคก์ำรพระพุทธศำสนำของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภำพด้ำน
คุณค่ำต่อพระพุทธศำสนำ” พบวำ่ พระรำชบญัญติัคณะสงฆมี์รูปแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์ซ่ึงท ำ
ให้กำรบริกำรจดักำรอธิกรณ์ทั้ง ๔ ดว้ยอธิกรณสมถะทั้ง ๗ เกิดปัญหำต่ำงๆ เช่น ควำมล่ำช้ำ และ
ควำมไม่เป็นธรรม ขอ้เด่นของกำรบริหำรจดักำรองคก์ำรพระพุทธศำสนำในปัจจุบนั คือ ควำมเป็น
เอกภำพ และมีควำมใกลชิ้ดกบัรัฐ แต่ขอ้ด้อย คือ กำรประทุษร้ำยพระธรรมวินัย และควำมเส่ือม
ศรัทธำของประชำชน ทั้งน้ี เพรำะปัจจยัแวดลอ้ม ๓ ประกำร คือ (๑) พระรำชบญัญติักำรปกครอง
คณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ (๒) โครงสร้ำงของมหำเถรสมำคม และ (๓) ระบบสมณศกัด์ิ แนวทำงแกไ้ข 
คือ (๑) แกไ้ขพระรำชบญัญติัคณะสงฆ์ให้ทนัสมยั และบญัญติัขอบเขตอ ำนำจของอำณำจกัรและ
พุทธจกัรให้ชดัเจน (๒) ปรับโครงสร้ำงมหำเถรสมำคมและส ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติให้

                                                           

 ๗ วชัระ งำมจิตรเจริญ, “พระสงฆ์ท ำผิดพระวินัยและกฎหมำย: จุดอ่อนและวิธีแกไ้ข,” วำรสำรพุทธ
ศำสน์ศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, ปีท่ี ๒๓ ฉบบัท่ี ๒ (พฤษภำคม-สิงหำคม ๒๕๕๙): หนำ้ ๙-๓๒. 
 ๘ ดนยั ปรีชำเพ่ิมประสิทธ์ิ, “กำรวิเครำะห์ขอ้เด่นขอ้ดอ้ยขององค์กำรและกระบวนกำรบริหำรจดักำร
องคก์ำรพระพทุธศำสนำของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภำพดำ้นคุณค่ำต่อพระพทุธศำสนำ,” วำรสำรพุทธศำสน์
ศึกษำ  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, ปีท่ี ๒๒ ฉบบัท่ี ๓ (กนัยำยน-ธนัวำคม ๒๕๕๘): หนำ้ ๓๕ – ๕๕. 



๗ 

 

ลดขั้นตอนกำรท ำงำนและมีกำรกระจำยอ ำนำจเพื่อควำมรวดเร็วและเป็นธรรม และ (๓) แกไ้ขระบบ
สมณศกัด์ิออกจำกต ำแหน่งบริหำรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำเร่ืองผลประโยชน์ และกำรใชอ้  ำนำจหน้ำท่ี
โดยมิชอบ เพื่อท ำใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมพระธรรมวินยัอยำ่งเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ   
 สกุล อ้นมำ๙ (๒๕๕๘) ศึกษำเร่ือง “ภำพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชำชนใน
ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี” พบวำ่ ภำพลกัษณ์ของพระสงฆ์โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง จ ำแนกเป็นรำยด้ำนจะเห็นว่ำ ภำพลกัษณ์ของพระสงฆ์ตำมบทบำททำงด้ำนวินยัอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง ภำพลกัษณ์ของพระสงฆ์ตำมบทบำททำงสังคมอยู่ในระดบัปำนกลำง และกำร
วิเครำะห์จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อภำพลักษณ์ของพระสงฆ์ พบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ภำพลกัษณ์ของพระสงฆ์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบักำรศึกษำ และกำรบริจำคเงินเพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำของ
ประชำชน ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อภำพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ไดแ้ก่ อำยุ อำชีพ รำยได ้ช่องทำงกำร
รับข่ำวสำร และกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ  
 พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส, รศ.ดร.๑๐ (๒๕๕๗) ศึกษำเร่ือง “แนวโนม้บทบำทพระสงฆก์บั
กำรเมืองไทยในสองทศวรรษหนำ้” พบวำ่ บทบำทท่ีพึงประสงคข์องพระสงฆใ์นสองทศวรรษหนำ้ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๖) มี ๖ ประเด็นหลกั คือ (๑) กำรเป็นวิศวกรจดักำรควำมขดัแยง้โดยพุทธสันติ
วิธี (๒) กำรช้ีแนะและช้ีน ำทำงกำรเมือง (๓) กำรพฒันำพลเมืองของรัฐตำมระบอบประชำธิปไตย 
(๔) กำรใช้สิทธิวิพำกษ์วิจำรณ์นักกำรเมืองและนโยบำยแห่งรัฐ (๕) กำรชุมนุมเพื่อเรียกร้องทำง
กำรเมือง (๖) กำรใชสิ้ทธิเลือกตั้งทำงกำรเมือง ทั้งน้ี ในดำ้นกำรพฒันำพลเมืองเพื่อกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย พระสงฆค์วรพฒันำทกัษะกำรส่ือสำรทำงกำรเมือง ในดำ้นกำรชุมนุมประทว้ง
นกักำรเมืองหรือรัฐบำล อำจกระท ำไดโ้ดยกำรคว  ่ำบำตรดว้ยมติของสงฆ ์โดยพิจำรณำองคป์ระกอบ 
๓ ดำ้น คือ แนวคิด เน้ือหำ และบริบท ก่อนท ำกำรใดๆ ส่วนกำรใช้สิทธิเลือกตั้งทำงกำรเมืองนั้น 
ตอ้งพิจำรณำปัญหำ ๓ ประกำร คือ (๑) กำรด ำเนินนโยบำยของรัฐต่อพระพุทธศำสนำท่ีขำดควำม
เขำ้ใจ (๒) กำรขำดกำรตระหนักรู้ของนักกำรเมืองต่อชะตำกรรมของพระพุทธศำสนำ (๓) กำร
ด ำเนินนโยบำยของศำสนิกชนและศำสนำอ่ืนๆ ท่ีกระทบต่อควำมรู้สึกของพุทธศำสนิกชน และบัน่
ทอนพระพุทธศำสนำในลกัษณะต่ำงๆ 

                                                           

 ๙ สกลุ อน้มำ, “ภำพลกัษณ์ของพระสงฆใ์นมุมมองของประชำชนในต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี,” วำรสำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ, ปีท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๔๑ (มกรำคม-
เมษำยน ๒๕๕๘): หนำ้ ๑-๒๐. 
 ๑๐ พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส, รศ.ดร., “แนวโนม้บทบำทพระสงฆ์กบักำรเมืองไทยในสองทศวรรษ
หนำ้,” วำรสำรพุทธศำสน์ศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, ปีท่ี ๒๑ ฉบบัท่ี ๓ (กนัยำยน-ธนัวำคม ๒๕๕๗): หนำ้ 
๒๙ – ๕๔. 



๘ 

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อ้อมเดือน สดมณี และคณะ๑๑ (๒๕๕๓) ศึกษำเร่ือง “ทรรศนะของ
คนไทยปัจจุบนัเก่ียวกับบทบำทของพระสงฆ์ไทย” พบว่ำ คนไทยในปัจจุบนัส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ตวัอย่ำงยงัคงเห็นว่ำพระสงฆ์ไทยมีบทบำทส ำคญัในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี คือ กำรสืบทอดพุทธศำสนำ 
กำรพฒันำกำรศึกษำด้ำนพุทธศำสนำ กำรพฒันำสังคมและส่ิงแวดล้อม กำรประกอบกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเช่ือของคนไทยในสังคม และกำรประกอบพิธีกำรต่ำงๆ โดยเห็นวำ่พระสงฆไ์ทย
ในปัจจุบนัมีบทบำทมำกท่ีสุดด้ำนกำรให้กำรศึกษำและอบรมสั่งสอนพระภิกษุ สำมเณร และมี
บทบำทนอ้ยท่ีสุดดำ้นกำรท ำนำยโชคชะตำ นอกจำกน้ีคนไทยปัจจุบนัเห็นวำ่ บทบำทของพระสงฆ์
ไทยควรมีเรียงล ำดบัควำมส ำคญั ดงัน้ี ๑) บทบำทดำ้นกำรเผยแผศ่ำสนำ ๒) บทบำทดำ้นกำรศึกษำ 
๓) บทบำทด้ำนกำรพฒันำ ๔) บทบำทด้ำนกำรสงเครำะห์ และ๕) บทบำทด้ำนควำมเช่ือและ
พิธีกรรม 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร๑๒ (๒๕๕๓) ศึกษำเร่ือง “ภำพลกัษณ์ของ
พระสงฆใ์นอริยวนิยั: วถีิชีวติและบทบำทของพระสงฆ”์ พบวำ่ พระพุทธเจำ้ทรงวำงกรอบดำ้นควำม
ประพฤติของสมำชิกพระสงฆ์ กรอบเป็นหลกัปฏิบติั คือ ศีล แต่ไม่ใช่ศีลในควำมหมำยท่ีเขำ้ใจกนั
โดยทัว่ไป ศีลของพระสงฆ์เรียกว่ำ อริยวินยั ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัควำมเป็นอยู่ทัว่ไปของสมำชิก 
ก ำหนดคุณสมบติั สิทธิ หนำ้ท่ี และวิธีกำรรับสมำชิกใหม่เขำ้มำ กำรฝึกอบรมดูแลสมำชิกใหม่ อริย
วินัย เป็นไปเพื่อ ๑) เพื่อให้เกิดควำมดีงำมแก่สมำชิกของพระสงฆ์ ๒) เพื่อให้เกิดควำมผำสุกแก่
สมำชิกของพระสงฆ์ ๓) เพื่อก ำรำบคนหน้ำดำ้นไร้ยำงอำย ๔) เพื่อควำมอยู่ผำสุกของเหล่ำสมำชิก
พระสงฆผ์ูมี้ศีลดีงำม ๕) เพื่อปิดกั้นควำมเส่ือมเสียท่ีจะมีในปัจจุบนั ๖) เพื่อบ ำบดัควำมเส่ือมเสียท่ีจะ
มีในภำยหนำ้ ๗) เพื่อควำมเล่ือมใสของคนท่ียงัไม่เล่ือมใส ๘) เพื่อควำมเล่ือมใสยิ่งข้ึนไปของคนท่ี
เล่ือมใสแลว้ ๙) เพื่อควำมด ำรงมัน่แห่งสัทธรรม ๑๐) เพื่ออนุเครำะห์พระวนิยั 
 ดนัย ปรีชำเพิม่ประสิทธ์๑๓ (๒๕๕๒) ศึกษำเร่ือง “พระสงฆก์บัทรัพยสิ์นส่วนตวั” พบวำ่ กำร
ท่ีพระสงฆจ์บัหรือมีเงินทองเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัถือวำ่ผิดพระวินยั และผิดหลกัมหำปเทศ ๔ เร่ือง

                                                           

 ๑๑ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ออ้มเดือน สดมณี และคณะ, “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบนัเก่ียวกบับทบำท
ของพระสงฆ์ไทย,” วำรสำรพุทธศำสน์ศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ปีท่ี ๑๗ ฉบบัท่ี ๓ (กนัยำยน-ธันวำคม 
๒๕๕๓): หนำ้ ๒๓- ๓๗.  
 ๑๒ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต, “ภำพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย: วิถีชีวิตและ
บทบำทของพระสงฆ์,” รำยงำนกำรวิจัย สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั, 
๒๕๕๓, หนำ้ ก. 
 ๑๓ ดนยั ปรีชำเพ่ิมประสิทธ์, “พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว,” รำยงำนกำรวิจยั ศูนยพ์ุทธศำสน์ศึกษำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, ๒๕๕๒, หนำ้ ก. 



๙ 

 

โทษของกำมคุณ เร่ืองกำรไม่สะสม และเร่ืองควำมไม่ยึดมัน่ถือมัน่ จึงควรแกไ้ขโดยให้ไวยำวจักร
เป็นผูรั้บและบริหำรเงินทองแทนหรือน ำเงินนั้นไปเปล่ียนเป็นปัจจยั ๔ ท่ีเหมำะสมแทน ส่วนขอ้มูล
ท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ โดยทัว่ไปพระสงฆ์มีกำรใช้จ่ำยเงินทองเป็นเร่ืองปกติโดยมีรำยรับ
รำยจ่ำยและท่ีมำ รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรเก็บรักษำเงินทองดว้ยวิธีต่ำงๆ กนัไปทั้งท่ีทรำบและไม่
ทรำบวำ่ผดิพระวินยั ตลอดจนมีกำรตีควำมพระวินยัโดยอำศยัเหตุผลอ่ืนๆ เพื่อควำมสะดวกสบำยใน
กำรใชส้อยเงินทองดว้ย ส่วนปัญหำท่ีพบจำกกำรมีทรัพยสิ์นเงินทองของพระภิกษุสงฆก์็คือ ปัญหำ
กำรฉ้อโกงเงินวดั กำรฆำตกรรมเร่ืองผลประโยชน์ กำรเร่ียไรเงินบริจำคท่ีไม่เหมำะสม กำรปลอม
บวชเพื่อหวงัสร้ำงรำยได ้คณะผูว้จิยัไดเ้สนอแนวทำงแกไ้ขโดยระบบดว้ยกำรอำศยัรัฐในกำรควบคุม
คุณภำพพระภิกษุสงฆ์ และกำรอุปถมัภ์ปัจจยั ๔ ให้เพียงพอ และรวบรวมวิธีกำรแกปั้ญหำจำกกำร
สัมภำษณ์และเอกสำรวชิำกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวติท่ีมีคุณภำพ
ตำมพระวนิยัของพระภิกษุสงฆสื์บไป 

 
๑.๕ นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 
 สมณะ (Samaṇa) หมำยถึง ผูส้งบกิเลสทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ ซ่ึงเป็นควำมหมำยท่ี
แทจ้ริงในพระพุทธศำสนำ และอีกควำมหมำยหน่ึง คือ นกับวชหรือพระสงฆ์โดยพระวินยั ซ่ึงเป็น
ควำมหมำยท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไปในสังคมไทย  
 สมณสำรูป (Samaṇasâruppa) หมำยถึง ลกัษณะท่ีเกิดพร้อมควำมเป็นสมณะ ซ่ึงไดแ้ก่ วิสุทธิ 
๗ อนัประกอบไปด้วย ๑. สีลวิสุทธิ ๒. จิตตวิสุทธิ ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ๔. กงัขำวิตรณวิสุทธิ ๕. มคั
คำมคัคญำณทสัสนวิสุทธิ ๖. ปฏิปทำญำณทสัสนวิสุทธิ และ ๗. ญำณทสัสนวิสุทธิ แต่คนไทย
โดยทัว่ไปมกัใชค้  ำน้ี ในควำมหมำยวำ่ “ควำมประพฤติอนัสมควรของสมณะ” ซ่ึงมกัพิจำรณำท่ีกำร
แสดงออกทำงกำยและวำจำ อนัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสีลวสุิทธิ เป็นส ำคญั  
 สมมติสมณะ  (Sammatisamaṇa) หมำยถึง บุคคลผู ้ยงัเข้ำไม่ถึงวิสุทธิทั้ ง ๗ หรือบุคคล
โดยทัว่ไปท่ียงัมิไดเ้ป็นพระอริยบุคคล ซ่ึงในสังคมไทยจะหมำยถึงพระสงฆแ์ละบุคคลโดยทัว่ไปท่ี
ก ำลงัปฏิบติัสมณธรรมเพื่อควำมพน้ทุกขต์ำมแนวทำงของพระพุทธศำสนำ 
 อริยสมณะ (Ariyasamaṇa) หมำยถึง บุคคลผูเ้ขำ้ถึงวิสุทธิทั้ง ๗ หรือผูส้ำมำรถสงบกิเลสได้
อย่ำงน้อยสังโยชน์สำมขอ้แรก หรือผูท่ี้เป็นพระอริยบุคคล ๔ กลุ่ม อนัได้แก่ พระโสดำบนั พระ
สกทำคำมี พระอนำคำมี และพระอรหนัต ์
 

 



๑๐ 

 

๑.๖ วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 คณะผูว้ิจยัพิจำรณำเลือกระเบียบวิธีวิจยัเชิงเอกสำร (Documentary Research) ท่ีมุ่งเนน้กำร
รวบรวมและวิเครำะห์เอกสำรระดบัปฐมภูมิ เช่น พระไตรปิฎก และเอกสำรระดบัทุติยภูมิต่ำงๆ 
รวมถึงกำรสืบคน้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำเช่ือถือของผูเ้ขียนและแหล่งตีพิมพซ่ึ์ง
เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชำกำรและมีเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเร่ืองสมณสำรูปเป็นหลกั ควบคู่กบั
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลผำ่นกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในบุคคล (In –Depth Interview) เก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ส ำคญัในกำรเขำ้ถึงสมณสำรูป ปัจจยัท่ีเป็นขอ้ขดัขวำงกำรเขำ้ถึงสมณสำรูปและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อ
แนวทำงกำรพฒันำสมณสำรูปของพระสงฆ์ไทย จำกผูท้รงคุณวุฒิดำ้นพุทธศำสนำทั้ง ๘ ท่ำนดงัท่ี
ปรำกฏรำยนำมขำ้งตน้ เม่ือคณะผูว้จิยัท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลตำมขั้นตอนท่ีกล่ำวไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย 
คณะผูว้จิยัจึงเร่ิมท ำกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) โดยตดัทอนขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีตอ้งกำรศึกษำและจดัระเบียบขอ้มูลโดยพิจำรณำถึงควำมสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัควำมหมำย
ของเร่ืองท่ีตอ้งกำรศึกษำ  
 ทั้งน้ี คณะผูว้ิจยัใชว้ธีิกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของงำนวิจยั (Trustworthiness) โดยกำร
น ำขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรวิเครำะห์กลบัไปให้ผูท้รงคุณวุฒิดำ้นพุทธศำสนำทั้ง ๘ ท่ำนซ่ึงเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดท้  ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของประเด็นและกำรตีควำมหมำยเป็นระยะ ๆ ตลอด
ช่วงของกำรวิเครำะห์ขอ้มูล อน่ึง หำกผูว้ิจยัพบว่ำขอ้มูลมีควำมบกพร่อง ผูว้ิจยัเปิดโอกำสให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัสำมำรถให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ควบคู่กบักำรส ำรวจทบทวนขอ้มูลท่ีได้จำก
กำรวิเครำะห์เอกสำรเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นก่อนท่ีจะน ำขอ้มูลทั้งหมดไปวิเครำะห์
ตีควำมส ำหรับกำรจดัสรุปผลกำรวิจยั เพื่อให้ทรำบถึงแนวคิดเก่ียวกับสมณสำรูปในคมัภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำ  เกณฑ์กำรวิเครำะห์และพิจำรณำควำมมีสมณสำรูปตำมแนวคิดของพุทธปรัชญำ 
ตลอดจนแนวทำงกำรพฒันำสมณสำรูปของพระสงฆ์ไทยตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำรวิจยัท่ี
ก ำหนดไว ้
 
๑.๗ ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 

 ๑.๗.๑. ท ำใหเ้ขำ้ใจเร่ืองสมณสำรูปตำมมุมมองของพุทธปรัชญำมำกยิ่งข้ึน และเป็นพื้นฐำน
ของกำรท ำวจิยัเก่ียวกบัสมณสำรูปในแง่มุมอ่ืนๆ ต่อไป 
 ๑.๗.๒. ท ำให้บุคลำกรในวงกำรศำสนำ และในทุกภำคส่วนในสังคมเกิดควำมตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัและปัญหำเก่ียวกบัสมณสำรูปของพระสงฆ์ต่อสังคมในภำพรวม และช่วยกนัหำแนว
ทำงกำรแกไ้ขพฒันำท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 



 
บทที ่๒ 

 
แนวคดิเกีย่วกบัสมณสารูปในคมัภร์ีทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 จากการสืบคน้พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เล่ม พบวา่ พระพุทธเจา้มิไดท้รงใช้
ค  าว่า “สมณสารูป” โดยตรงในพระสูตรต่างๆ แต่พบหลกัฐานว่ามีการใช้ค  าดงักล่าวโดยอรรถกถา
จารยเ์พียงส่ีแห่งจากอรรถกถาทั้งหมด อนัไดแ้ก่ ในพระมหาโมคคลัลานสีหนาทกถา ของพระวินยั
ปิฎก มหาวภิงัค ์ความวา่ “หลายบทวา่ อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา ปริภุญฺชนฺติ ความวา่ ใครๆ ผูท่ี้จะเป็นกปั
ปิยการกรับเอาขา้วแดงแล่งหน่ึงๆ นั้น ไปหุงตม้เป็นขา้วตม้หรือขา้วสวย ถวายแก่พระเถระเหล่านั้น 
ย่อมไม่มี. การหุงต้มแม้เองย่อมไม่เป็นสมณสารูป ทั้งไม่สมควร”๑ และในอรรถกถา ของพระ
อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบญัญติั ความวา่ “ในค าวา่ อธิมุจฺจิตา โหติ น้ีมีนยัดงัต่อไปน้ี บุคคลคน
หน่ึงกล่าวถึงภิกษุผูมี้สมณสารูปนัน่แหละวา่ “ภิกษุน้ี ไม่มีสมณสารูป” ผูน้ั้นคร้ันฟังค านั้นแลว้ เช่ือ
อยา่งมัน่คง คือ เช่ือถึงท่ีสุด แมภิ้กษุผูช้อบพอกนัรูปอ่ืน กล่าววา่ “ภิกษุน้ีมีสมณสารูป” ก็ไม่เช่ือฟังค า
ของภิกษุนั้นเลย”๒ นอกจากน้ี ยงัพบการใชค้  าวา่สมณสารูปในอรรถกถาตติยวรรค พระสุตตนัตปิฎก 
ขทุทกนิกาย จูฬนิเทส ซ่ึงกล่าวเช่นเดียวกนักบัในพรรณาโอกขิตตจกัขคุาถา พระสุตตนัตปิฎก ขทุทก
นิกาย อปทาน ความว่า “บทว่า โอกฺขิตฺตจกฺขุ เป็นผูมี้จกัษุอนัทอดลง... อธิบายว่า ภิกษุยืนไม่ให้
กระดูกหวัใจกระทบกบักระดูกคาง. ก็การท่ีภิกษุเป็นผูมี้ตาทอดลงอยา่งน้ีไม่เป็นสมณสารูป คือ ไม่
ควรแก่สมณะ”๓  
 จากอรรถกถาขา้งตน้๔ อาจจะท าให้เกิดความเขา้ใจเพียงแค่ว่า สมณสารูป คือ ท่ีสมควรแก่
สมณะ หรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูท่ี้เป็นสมณะ ด้วยเหตุน้ี การวิเคราะห์เร่ืองสมณสารูปจึง
จ าเป็นตอ้งเร่ิมดว้ยการท าความเขา้ใจมโนทศัน์เก่ียวกบัค าวา่ “สมณะ” เป็นส าคญั ดงันั้น ในการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกบัสมณสารูปในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาในบทน้ี จึงประกอบไปดว้ยการศึกษาใน ๓ 
                                                           

 ๑ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๕/๓๒๖. 
 ๒ อภิ.ธา.อ. (ไทย) ๗๙/๑๔๒/๔๓๒. 
           ๓ ขุ.จู.อ. (ไทย) ๖๗/๒๙/๗๑๗.,  ขุ.อป.อ. (ไทย) ๗๐/๒/๓๖๖. 
 ๔ จากสามอรรถกถาดงักล่าว เม่ือตรวจสอบในอรรถกถาฉบบัภาษาบาลี พบวา่ ค  าท่ีพระอรรถกถาจารยใ์ช ้
คือ สมณสารุปฺป , ปุคฺคโล สารุปฺป เยว ภิกฺข ุอสารุปฺโป, และ สมณสารุปฺปา ตามล าดบั 



๑๒ 

 

ประเด็น คือ ๒.๑ นิยาม ความหมายของสมณะในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา ๒.๒ มโนทศัน์เก่ียวกบั 
“สมณสารูป” และ ๒.๓ ค าสอนและบทบญัญติัเพื่อการเขา้ถึงสมณสารูป ซ่ึงจะกล่าวโดยล าดับ
ดงัต่อไปน้ี 

 
๒.๑  นิยาม ความหมายของสมณะในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา 
 ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสมณสารูปในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้น จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจ
ก่อนวา่ “สมณะ” ในพระพุทธศาสนามีลกัษณะเป็นอยา่งไร โดยเร่ิมจากความหมายจากรากศพัท์ซ่ึง
ค าว่า “สมณ” หรือ “สมณะ” มาจากค าบาลีว่า “สมฺ” แปลว่า สงบ๕ ซ่ึงในพจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท ์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวถึงความหมายของค าวา่ “สมณะ” 
วา่คือ “ผูส้งบ” หมายถึง นกับวชทัว่ไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านใหค้วามหมายจ าเพาะ หมายถึง ผู ้
ระงบับาป ไดแ้ก่ พระอริยบุคคล และผูป้ฏิบติัธรรมเพื่อระงบับาป ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัธรรมเพื่อเป็นพระ
อริยบุคคล๖ ดงันั้น สมณะจึงมีสองความหมาย คือ ความหมายโดยทัว่ไป และความหมายเฉพาะใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงในประเทศไทยมกัใช้ในความหมายทั่วไปเช่นเดียวกับชาวอินเดียในสมัย
พุทธกาล ท่ีมกัเรียกนกับวชในลทัธิหรือศาสนาต่างๆ วา่ “สมณะ” ตวัอยา่งเช่น ชาวอินเดียมกัจะเรียก
พระพุทธเจา้ว่า “สมณโคดม” ซ่ึงหมายถึง นกับวชแห่งตระกูลโคตรมะ เป็นตน้ ซ่ึงจากความหมาย
ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าในพระพุทธศาสนามีบุคคลเพียงสองกลุ่มท่ีได้ช่ือว่าสมณะ ได้แก่ พระ
อริยบุคคล และผูท่ี้ก าลงับ าเพญ็เพียรทางจิตเพื่อความหลุดพน้จากกิเลส หรืออีกนยัหน่ึงคือ ผูท่ี้ก  าลงั
ปฏิบติัสมณธรรมเพื่อเป็นพระอริยบุคคล นัน่เอง โดยความหมายแรกนั้นสอดคลอ้งกบัค ากล่าวตอน
หน่ึงของพระอรรถกถาจารยใ์นอรรถกถาเวนาคสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ติกนิ
บาตร ความวา่ 

บดัน้ี เพื่อจะประกาศเน้ือความท่ีพราหมณคหบดีทั้งหลายไดฟั้งแลว้ พระสังคีติ
กาจารยจึ์งกล่าวค าวา่ สมโณ ขลุ โภ โคตโม เป็นตน้ไว.้ ในบทเหล่านั้น พึงทราบ
ความวา่ บุคคลช่ือวา่เป็นสมณะ เพราะมีบาปอนัสงบแลว้.๗ 

                                                           

 ๕ พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ทองดี ป.ธ. ๙), “พจนานุกรมไทยบาลี,” 
<http://www.palidict.com/dl/VerbBase.pdf>, (สืบคน้เม่ือ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 
 ๖ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๓๙๗.  
 ๗ องฺ.ตกิ.อ. (ไทย) ๓๔/๕๐๓/๓๐๗. 

http://www.palidict.com/dl/VerbBase.pdf


๑๓ 

 

จากอรรถกถาขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่ค าว่า “สมณะ” หมายถึง ผูส้งบจากบาปหรือผูส้งบกิเลส 
โดยความหมายท่ีลึกซ้ึงของผูเ้ป็นสมณะนั้น พระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นสมณสูตร ในคมัภีร์พระ
สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตร ดงัต่อไปน้ี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะท่ี ๑ มีในธรรมวินยัน้ีเท่านั้น สมณะท่ี ๒ มีในธรรม
วนิยัน้ี สมณะท่ี ๓ มีในธรรมวนิยัน้ี สมณะท่ี ๔ มีในธรรมวนิยัน้ี ลทัธิอ่ืนวา่งจาก
สมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลายจงบนัลือสีหนาทโดยชอบอยา่งน้ีเถิด. 
ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สมณะท่ี ๑ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะส้ิน
สังโยชน์ ๓ เป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตกต ่าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียงท่ีจะตรัสรู้
ในเบ้ืองหนา้ น้ีสมณะท่ี ๑.   
ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สมณะท่ี ๒ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะส้ิน
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกน้ี
คราวเดียวเท่านั้นแลว้กระท าท่ีสุดทุกขไ์ด ้น้ีสมณะท่ี ๒.  
ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สมณะท่ี ๓ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะโอ
รัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป เป็นอุปปาติกะ (เป็นพระอนาคามี) จกัปรินิพพานใน
ภพนั้น มีอนัไม่กลบัมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา น้ีสมณะท่ี ๓.  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กระท าให้แจง้ใน
เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติ อนัหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ด้วย
ปัญญาอนัยิง่เองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู ่น้ีสมณะท่ี ๔.   
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะท่ี ๑ มีในธรรมวินยัน้ีเท่านั้น สมณะท่ี ๒ ท่ี ๓ และท่ี 
๔ มีในธรรมวินยัน้ี ลทัธิอ่ืนวา่งจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลายจงบนัลือสีหนาท
โดยชอบอยา่งน้ีเถิด๘ 

 จากขอ้ความในสมณสูตรขา้งตน้ เป็นหลกัฐานยืนยนัถึงการรับรองของพระพุทธเจา้ว่า ผูท่ี้
ปฏิบติัตามค าสอนของพระองค์เท่านั้นจึงจะเขา้ถึงความเป็นสมณะท่ีแท ้หรือ ผูส้งบจากกิเลส ซ่ึง
หมายถึงอริยบุคคล ๔ จ าพวก อนัไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์
ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ เกณฑ์ท่ีใชจ้  าแนกวา่บุคคลใดเป็นสมณะหรือไม่ ก็คือ ระดบัความบริสุทธ์ิ
ของจิตหรือความสามารถในการก าจดักิเลส ซ่ึงบุคคลท่ีถือวา่เป็นสมณะตอ้งมีความสามารถในการ
ละสังโยชน์สามขอ้แรก๙ ไดเ้ป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีนยัวา่บุคคลท่ีถือวา่เป็นสมณะนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่น
เพศบรรพชิตเสมอไป บุคคลท่ีเป็นฆราวาสหรือคฤหสัถ์ก็สามารถเป็นสมณะไดต้ามเกณฑ์ดงักล่าว 

                                                           

 ๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๓๕/๒๔๑/๕๙๖-๕๙๗. 
 ๙ สงัโยชน์ ๓ ขอ้แรก อนัไดแ้ก่ ๑) สงักายทิฏฐิ ๒) วจิิกิจฉา และ ๓) สีลพัพตปรามาส 



๑๔ 

 

ดว้ยเหตุน้ี ค  าวา่ “สมณะ” ท่ีพระพุทธเจา้ทรงใชจึ้งแตกต่างจากความหมายเดิมท่ีชาวอินเดียในสมยั
พุทธกาลใชก้นัโดยทัว่ไป ดงัท่ี รศ. ดนยั ไชยโยธา กล่าววา่ “ค าวา่ สมณะ เป็นค าภาษาบาลี แปลวา่ ผู ้
สงบ... ตามความหมายดั้งเดิม หมายถึง ผูท่ี้ตอ้งมีความสงบ น่าเล่ือมใส น่าศรัทธา มีวตัรปฏิบติัควร
แก่การนบัถือ แต่ความหมายของค าวา่ สมณะ ในพระพุทธศาสนามีความลึกซ้ึงกวา่ความหมายเดิม
มาก เพราะผูท่ี้จะไดช่ื้อวา่เป็นสมณะนั้น ตอ้งเป็นพระอริยบุคคล ตดักิเลสตณัหา ระงบับาปกรรมได้
ทั้งส้ินทั้งปวงแลว้”๑๐  
 อยา่งไรก็ตาม ปรากฏหลกัฐานในพระไตรปิฎกวา่พระพุทธเจา้ทรงมิไดใ้ชค้  าวา่ “สมณะ” ใน
ความหมายวา่พระอริยบุคคลเท่านั้น หากแต่ยงัใชใ้นความหมายทัว่ไปดว้ย คือ หมายถึง “นกับวช” 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีสองตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ขา้งตน้ ดงัปรากฏหลกัฐานในวรรณา
พรหมชาลสูตร ในอรรถกถาสุมงัคลวิลาสินี ทีฑนิกาย สีลขนัธวรรค “บทวา่ สมณพฺราหฺมณา ความ
วา่ ท่ีช่ือวา่ สมณะ เพราะความเขา้บวช ท่ีช่ือวา่ พราหมณ์ โดยก าเนิด อีกอยา่งหน่ึง โลกสมมติ อยา่งน้ี
ว่า สมณะบา้ง พราหมณ์บา้ง”๑๑ ดงันั้น จะเห็นไดว้่าในพระพุทธศาสนามีการใช้ค  าว่า “สมณะ” ใน
สองความหมายซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง และเพื่อความชดัเจนในการวิเคราะห์ต่อไป คณะผูว้จิยัจึง
ขอใชค้  าวา่ “อริยสมณะ” ส าหรับ สมณะในความหมายแรกเน่ืองจากท่านเป็นผูท่ี้บรรลุธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลแลว้ และขอใชค้  าวา่ “สมมติสมณะ” แทนนกับวชโดยทัว่ไปท่ียงัมิไดเ้ป็นพระอริยบุคคล 
แต่ก าลงัฝึกฝนตนเองเพื่อใหเ้ขา้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นอิสระจากกิเลสอยา่งเด็ดขาด   
 ทั้งน้ี จากการศึกษาพระไตรปิฎก คณะผูว้จิยัสังเกตเห็นวา่บุคคลท่ีพระพุทธเจา้ทรงอบรมสั่ง
สอนหรือเผยแผ่ธรรมะของพระองค์มกัจะมีอยู่สามกลุ่ม ไดแ้ก่ สมณะ พราหมณ์ และภิกษุ ซ่ึงท่าน
มกักล่าววา่ “ภิกษุทั้งหลาย...” “สมณพราหมณ์เหล่าใด...” และ “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด...” เป็น
ตน้ ดว้ยเหตุน้ี คณะผูว้ิจยัขอให้ความกระจ่างเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างกนัของบุคคล
ทั้งสามกลุ่มดงักล่าวโดยสังเขป ดงัน้ี  
 ภิกษุ 
 ค าวา่ “ภิกษุ” ในพจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๕๔ ไดใ้หค้วามหมายวา่ “ชายท่ี
บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา” ซ่ึงความหมายน้ีอาจท าให้เขา้ใจผิดได้ว่าผูช้ายท่ีผ่านพิธีกรรม
อุปสมบททุกคนจะได้ช่ือว่าเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่เม่ือพิจารณาจากรากศพัท์ของค าว่า 
“ภิกษุ” จะพบวา่มาจากภาษาบาลีวา่ “ภิกข”ุ ท่ีแปลวา่ “ผูข้อ” ซ่ึง รศ. ดนยั ไชยโยธา ไดข้ยายความวา่  

                                                           

 ๑๐ ดนยั ไชยโยธา, รศ., “ ภิกษุ-สมณะ พระ-สงฆ,์”                                                                                        
<https://manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9490000112167>, (สืบคน้เม่ือ ๔ กนัยายน ๒๕๕๙). 
 ๑๑ ท.ีสี.อ. (ไทย) ๑๑/๒๗/๒๓๙. 

https://manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9490000112167


๑๕ 

 

ผูข้อ คือ ผูส้ละโลก สละเคหสถาน และสละทรัพยส์มบติั เพื่ออุทิศตนศึกษาปฏิบติั
และเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ ด ารงชีวิตอยู่ดว้ยปัจจยัท่ีผูอ่ื้นให้ 
คนจ านวนมากในสมยัพุทธกาลไดอ้อกบวชถือเพศบรรพชิต มิไดป้ระกอบอาชีพ 
อยูไ่ดด้ว้ยปัจจยัท่ีผูเ้ล่ือมใสน ามาให ้ก็ถือวา่เป็นผูข้อเหมือนกนั แต่ไม่เรียกวา่ภิกษุ 
จะเรียกวา่ ดาบส บา้ง มุนี บา้ง ฤษี บา้ง ส่วนคนไทยมกัใชค้  าเรียกนกับวชชายใน
พระพุทธศาสนา เช่น พระภิกษุ พระสงฆ ์พระภิกษุสงฆ์๑๒    

 ดงันั้น ค าวา่ “ภิกข”ุ หรือ “ภิกษุ” จึงมีความหมายสอดคลอ้งกบัค าวา่ “สมมติสมณะ” ซ่ึงก็คือ 
นักบวชท่ีก าลงับ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้หลุดพน้จากกิเลส และจะเห็นได้ว่านักบวชท่ีเป็นผูข้อ
เหล่านั้น แมจ้ะถูกเรียกต่างกนัตามศาสนาหรือลทัธิท่ีพวกท่านนบัถือ แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัประการหน่ึง
คือ พวกท่านลว้นแต่ละทิ้งวถีิชีวิตทางโลกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออุทิศตนใหก้บัการปฏิบติัเพื่อบรรลุ
โมกษะหรือความหลุดพ้นเป็นส าคัญ ดังนั้ น การเป็นผู ้ขอ จึงเป็นเพียงผลอันเกิดจากการมี
วตัถุประสงคด์งักล่าว หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ความหมายท่ีแทจ้ริงของการเป็นภิกษุหรือนกับวชใน
พระพุทธศาสนา ก็คือ ผูเ้ข้ามาปฏิบัติเพื่อความพน้ทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งผา่นพิธีกรรมอุปสมบทแต่อยา่งใด  
 ผูบ้วชทุกท่านท่ีผา่นพิธีกรรมอุปสมบทอยา่งถูกตอ้งตามหลกัของพระพุทธศาสนาจะถือได้
ว่าเป็นสมมติสงฆ์ ถึงแมจ้ะกระท าผิดพระวินัยบา้งก็ยงัถือเป็นพระสงฆ์โดยพระวินัย จนกว่าจะ
กระท าผิดร้ายแรงจนถึงขั้นตอ้งปาราชิกจึงจะถือว่าขาดจากความเป็นพระสงฆ์ แต่จากความหมาย
ขา้งตน้ ถา้พระสงฆรู์ปใดท่ีบวชเขา้มาอยา่งถูกตอ้ง แต่ไม่พยายามฝึกฝนตนเองเพื่อความหลุดพน้จาก
กิเลส ก็มิอาจไดช่ื้อวา่เป็นภิกษุ หรือ สมมติสมณะในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
สมณะท่ีบุญมี แท่นแกว้ ไดแ้จกแจงไวด้งัน้ี “๑. เป็นผูส้งบทางกาย สงบวาจา และสงบทางใจ ๒. เป็น
ผูมี้ความอดทนต่อธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและกิเลส ๓. เป็นผูไ้ม่ท  าอนัตรายใครๆ ทั้งโดยตรงและโดย
ออ้ม ๔. เป็นผูไ้ม่เห็นแก่ลาภ ยศ และเคร่ืองสักการะ ๕. เป็นผูบ้  าเพญ็สมณธรรมเป็นกิจประจ าวนั ๖. 
เป็นผูบ้  าเพญ็ตบะคือความเพียรเพื่อก าจดักิเลส”๑๓ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การเป็นสมณะและภิกษุจึงอาจ
ไม่ไดต่้างกนัในแง่ของสารัตถะแห่งการเพียรพยายามในการดบักิเลส ซ่ึงสมณะดงักล่าวอาจไม่ได้
หมายถึงสมมติสมณะเท่านั้น แต่อาจหมายรวมถึงอริยสมณะสามระดบัแรกท่ียงัไม่บรรลุอรหนัต์ดว้ย 
เน่ืองจากยงัคงมีกิเลสใหต้อ้งพยายามก าจดัอยู ่  

                                                           

 ๑๒ ดนยั ไชยโยธา, รศ., “ภิกษุ-สมณะ พระ-สงฆ,์”                                                                                        
<https://manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9490000112167>, (สืบคน้เม่ือ ๔ กนัยายน ๒๕๕๙). 
 ๑๓ บุญมี แท่นแกว้, จริยธรรมกบัชีวติ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑), หนา้ ๗๖. 

https://manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9490000112167


๑๖ 

 

 อย่างไรก็ตาม ยงัมีบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงท่ีได้ช่ือว่า “ผูข้อ” แต่มิใช่ภิกษุ นั่นคือ “ยาจก” ดงั
ปรากฏในกูฏทนัตสูตร อรรถกถา ทีฑนิกาย สีลขนัธวรรค ความว่า “ผูมี้บาปอนัสงบแล้ว ช่ือว่า 
สมณะ ผูมี้บาปอนัลอยแลว้ ช่ือวา่ พราหมณ์... เท่ียวขอเขาไป ช่ือวา่ ยาจก”๑๔ จึงจะเห็นไดว้า่ ผูข้อท่ี
เป็นภิกษุกบัยาจกนั้นแตกต่างกนัอย่างชัดเจนในเร่ืองของการปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้ ทั้งน้ี พวก
ยาจกในสมยัพุทธกาลอาจจ าเป็นตอ้งขอเพราะความยากจนขน้แคน้ แต่ในสมยัปัจจุบนัอาจมียาจก
บางกลุ่มท่ียึดเอาการขอเป็นเสมือนการประกอบอาชีพอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่วา่ยาจกจะขอดว้ยสาเหตุใดก็
ตาม แต่ย่อมต่างจากภิกษุและนกับวชกลุ่มดงักล่าวเน่ืองจากมิไดเ้ป็นไปเพื่อความหลุดพน้ นัน่เอง 
ดงันั้น ถา้ภิกษุรูปใดบวชแลว้เป็นแต่เพียงผูข้อโดยไม่พยายามปฏิบติัตนเพื่อความหลุดพน้หรือเพื่อ
ความเป็นอิสระจากกิเลสต่างๆ แลว้ ภิกษุรูปนั้นมิอาจถือไดว้า่เป็นภิกษุท่ีแทต้ามนยัดงักล่าว หรืออาจ
เรียกไดว้า่เป็นยาจกผูแ้ต่งกายคลา้ยภิกษุเท่านั้น เพราะจากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ นยัส าคญัของการ
เป็นภิกษุอยู่ท่ีวตัถุประสงค์ของการเข้าบวช มิใช่ท่ีการเป็นผูข้อซ่ึงเป็นเพียงผลอนัเกิดจากการมี
วตัถุประสงคด์งักล่าว  
 จากท่ีกล่าวมา จะเห็นวา่วตัถุประสงคห์รือเจตนาในการออกบวชถือเป็นส่ิงส าคญั ตวัอยา่ง
หน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจนในสมัยพุทธกาล คือ พระพุทธเจ้าทรงต าหนิพราหมณ์ท่านหน่ึงท่ีมาขอ
อุปสมบทเพื่อความสุขสบายในเร่ืองการกินอยู ่ดงัปรากฏในพระวินยัปิฎก มหาวรรค อุปัชฌายวตัร
ภาณวาร ความวา่ “ดูก่อนโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงบวชในธรรมวินยัท่ีเรากล่าวดีแลว้อยา่งน้ี เพราะเหตุ
แห่งทอ้งเล่า ดูก่อนโมฆบุรุษ การกระท าของเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่
เล่ือมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว้”๑๕ จากนั้น พระพุทธเจา้จึงมีธรรมิกถา
เก่ียวกบันิสสัย ๔๑๖ ให้แก่ภิกษุทุกรูปถือปฏิบติัก่อนอนุญาตให้บุคคลใดอุปสมบทเขา้มาเป็นภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ดงันั้น ถา้ผูบ้วชคนใดมีวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือไปจากการปฏิบติัเพื่อความหลุด
พน้ ยอ่มมิอาจเรียกไดว้า่เป็น “ภิกษุ” ในพระพุทธศาสนา  

                                                           

 ๑๔ ท.ีสี.อ. (ไทย) ๑๒/๒๐๘/๗๗ - ๗๘. 
 ๑๕ ว.ิม. (ไทย) ๖/๘๗/๑๗๑. 
 ๑๖ นิสสัย ๔ ไดแ้ก่ ๑) บรรพชาอาศยัโภชนะคือค าขา้วอนัหาไดด้ว้ยก าลงัปลีแขง้ เธอพึงท าอุตสาหะใน
ส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ภตัถวายสงฆ์ ภตัเฉพาะสงฆ์ การนิมนต ์ภตัถวายตามสลาก ภตัถวายในปักษ ์ภตั
ถวายในวนัอุโบสถ ์ภตัถวายในวนัปาฏิบท. ๒) บรรพชาอาศยับงัสุกุลจีวร เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวติ 
อดิเรกลาภ คือ ผา้เปลือกไม ้ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ผา้ป่าน ผา้เจือกนั. (เช่นผา้ดา้ยแกมไหม) ๓) บรรพชาอาศยั
โคนตน้ไมเ้ป็นเสนาสนะ เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น 
เรือนโลน้ ถ ้า. ๔) บรรพชาอาศยัมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนย
ขน้ น ้ ามนั น ้ าผึ้ง น ้ าออ้ย. (ว.ิม. (ไทย). ๖/๘๗/๑๗๑ - ๑๗๒). 



๑๗ 

 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย การบวชมกัเกิดจากหลายวตัถุประสงค์ท่ีมิใช่เป็นไปเพื่อ
ความหลุดพน้ อาทิเช่น หลายคนเกิดมาในครอบครัวท่ียากจน ไม่มีเงินเรียน ก็จะบวชเพื่อให้ได้มี
โอกาสศึกษาเล่าเรียน บางคนบวชเรียนจนจบในระดบัอุดมศึกษาแลว้ขอลาสิกขาไปเพื่อประกอบ
อาชีพการงานและมีครอบครัวเยี่ยงคฤหัสถ์ก็มี แต่ส่วนใหญ่การบวชของชายไทยมกัเป็นส่ิงท่ีถือ
ปฏิบติักนัตามหลกัประเพณีนิยม คือ เม่ืออายุครบยีสิ่บปีบริบูรณ์ก็จะบวชสักช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น 
๗ วนั หรือ ๑๕ วนั หรือบางคนก็อาจไดบ้วชหลายเดือน ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในชีวิตของแต่ละคน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบแทนบุญคุณบุพการีเป็นส าคญั ซ่ึงแทจ้ริงแลว้การบวชของลูกแต่ละคนก็
มิไดท้  าให้บุคลท่ีเป็นพ่อแม่ไดบุ้ญกุศลเท่ากนัแต่อยา่งใด กล่าวคือ ผูบ้วชท่านใดปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ 
ครองตนอยูใ่นศีลในธรรมในระหวา่งท่ีครองเพศบรรพชิต พอ่แม่ของท่านยอ่มไดบุ้ญไดกุ้ศลมากกวา่
พ่อแม่ของผูบ้วชท่ียงัคงประพฤติปฏิบติัตนเยี่ยงฆราวาสทัว่ไป เช่น วนัๆ ไดแ้ต่ดูหนงั ฟังเพลง เล่น
เกม และหาความสุขความบนัเทิงเป็นหลกั ซ่ึงไม่ค่อยแตกต่างจากตอนเป็นฆราวาส โดยส่ิงท่ีต่างไป
คือการนุ่งห่มผา้เหลือง และพ านกัอยูใ่นวดัเท่านั้น นอกจากน้ี ชาวพุทธทั้งหลาย โดยเฉพาะผูท่ี้เป็น
พ่อแม่ ควรตระหนกัในหลกัการพื้นฐานของศาสนาท่ีวา่ “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” จะไดไ้ม่คาดหวงัท่ี
จะเกาะชายผา้เหลืองของลูกเพื่อไปเกิดในภพภูมิท่ีดีๆ มากจนเกินไป หากแต่ควรปฏิบติัตนอยู่ใน
ศีลธรรมอนัดีดว้ยตนเอง เป็นส าคญั 
 พราหมณ์         
 ส าหรับค าวา่ “พราหมณ์” นอกจากจะหมายถึงผูท่ี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ดงัท่ีกล่าวในอรรถ
กถาสุมงัคลวิลาสินีขา้งตน้แลว้ ยงัหมายถึงผูท่ี้เรียนคมัภีร์มนัตระ อนัประกอบไปดว้ย ๔ คมัภีร์ คือ 
ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวท ดงัปรากฏในอมัพฏัฐสูตร อรรถกถา แห่งทีฑนิกาย สีล
ขนัธวรรค ความวา่ “บุคคลยอ่มเรียนมนตร์ จึงช่ือวา่ พราหมณ์ แต่พระอริยเจา้ทั้งหลาย ท่านเรียกวา่
พราหมณ์ เพราะเป็นผูมี้บาปอนัลอยเสียแลว้”๑๗ ซ่ึงในสมยัพุทธกาลเป็นท่ีทราบกนัอยู่แลว้วา่ผูท่ี้จะ
เรียนคมัภีร์เหล่าน้ีไดก้็คือผูท่ี้เกิดในตระกูลพราหมณ์หรืออยูใ่นวรรณะพราหมณ์ แต่ส าหรับพระอริย
เจา้ในพระพุทธศาสนา ท่านจะยกยอ่งใครวา่เป็นพราหมณ์เม่ือเห็นวา่บุคคลเหล่านั้นสามารถลอยบาป
ไดห้รือมีจิตใจท่ีหลุดพน้จากกิเลสเป็นส าคญั ดงันั้น พราหมณ์ในความหมายน้ีจึงมีนยัถึงอริยสมณะ
นัน่เอง   
 นอกจากน้ี ย ังมีอีกหลายหลักฐานจากพระไตรปิฎกท่ียืนย ันว่าค าว่า “พราหมณ์” ท่ี
พระพุทธเจา้หรือพระอริยเจา้ทั้งหลายใชใ้นความหมายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัชาติก าเนิดหรือการออกบวช 
หากแต่หมายถึงการเป็นผูส้ามารถลอยบาปได้ ตวัอย่างเช่น ในอรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก มหา
วิภงัค์ ความว่า “พึงทราบการถือเอา สมณะและพราหมณ์ ผูมี้บาปอนัสงบแลว้ และผูมี้บาปอนัลอย
                                                           

 ๑๗ ท.ีสี.อ. (ไทย) ๑๑/๑๔๓/๕๓๓. 



๑๘ 

 

แลว้ ดว้ยค าว่า สัสสมณพราหมณี”๑๘ และในอรรถกถาจุลลหัตถิปโทปมสูตร แห่งมชัฌิมนิกาย มูล
ปัณณาสก์ ความว่า “ช่ือว่า ไม่เป็นสมณะ เพราะไม่สงบบาป ช่ือว่า ไม่เป็นพราหมณ์ เพราะไม่ลอย
บาป และไม่ไดเ้ป็นอรหันต์ เพราะไม่ก าจดัขา้ศึก คือ กิเลส”๑๙ จากอรรถกถาดงักล่าว จะเห็นไดว้่า 
ถึงแมก้ารสงบบาปและลอยบาปจะต่างกนัโดยการใชค้  า แต่มีนยัเหมือนกนั คือ การมีจิตท่ีห่างไกล
จากกิเลส นั่นเอง ดงัปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ว่าด้วยอาชญามีผล 
ความว่า “หากว่าบุคคลมีธรรมประดบัแลว้ เป็นผูส้งบแลว้ ฝึกแลว้ เป็นคนแน่ เป็นพรหมจารี เลิก
อาชญากรรมในสัตว์ทั้ งปวง พึงประพฤติสม ่าเสมออยู่ไซร้ ผูน้ั้นก็ช่ือว่า พราหมณ์ ผูน้ั้นก็ช่ือว่า 
สมณะ ผูน้ั้นก็ช่ือวา่ ภิกษุ ดงัน้ี”๒๐ จะเห็นไดว้า่ ถา้ใชค้วามสามารถในการสงบกิเลสเป็นเกณฑ์แลว้ 
ไม่วา่จะเรียกบุคคลนั้นๆ วา่พราหมณ์ สมณะ หรือภิกษุ ท่ีดูเหมือนเป็นค าท่ีต่างกนั แต่ยอ่มหมายถึง
อริยบุคคลเช่นเดียวกนั ดงันั้น พราหมณ์ท่ีลอยบาปได ้(ระดบัหน่ึง หรือ ทั้งหมด) ก็อาจเรียกไดว้า่เป็น
อริยสมณะตามนยัดงักล่าว  
 นอกจากน้ี ในพระไตรปิฎกยงัมีตวัอย่างของพราหมณ์จ านวนมากท่ีบรรลุธรรมเป็นอริย
สมณะในสมยัพุทธกาล ตวัอยา่งเช่น พระอญัญาโกณฑญัญะ หน่ึงในปัญจวคัคียท์ั้งห้า ซ่ึงตอนก่อน
บวชไดฟั้งพระพุทธเจา้ทรงตรัสพระธรรมจกัรกปัวตันสูตรแลว้บรรลุโสดาบนั และภายหลงับวชเป็น
พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาแล้ว ได้ฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรจึงได้บรรลุ
อรหนัต ์ณ เวลานั้น อีกตวัอยา่งหน่ึง คือ พาวรีพราหมณ์ ผูเ้คยเป็นอาจารยข์องพระอชิตเถระ ไดบ้รรลุ
อนาคามีเพียงเพราะไดฟั้งธรรมของพระพุทธเจา้ท่ีหลานน ามาเล่าให้ฟัง เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจ
กล่าวได้ว่า แม้เป็นพราหมณ์ก็สามารถบรรลุธรรมระดับต่างๆ ได้ และถือเป็นอริยสมณะใน
พระพุทธศาสนา ดว้ยเหตุน้ี ตวัอยา่งดงักล่าวจึงเป็นเคร่ืองยืนยนัใหเ้ห็นวา่ การเป็นอริยสมณะนั้นเป็น
เร่ืองของความสามารถในการก าจดักิเลสอยา่งแทจ้ริง โดยไม่ตอ้งอาศยัการบวช หรือการอุปสมบท
เขา้มาเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่อยา่งใด เพียงแค่บุคคลนั้นท่ีมีจิตอนัฝึกมาดีแลว้ระดบัหน่ึงเป็น
พื้นฐานก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะในระดบัต่างๆ ไดโ้ดยง่ายเพียงแค่ไดฟั้งธรรมของพระพุทธเจา้
เพียงคร้ังเดียว  
 จากตวัอย่างขา้งตน้ อาจท าให้เขา้ใจได้ว่าการท่ีบุคคลนอกศาสนาพุทธ ดงัเช่นพราหมณ์
ทั้งหลายเหล่านั้นสามารถบรรลุธรรมเป็นอริยสมณะได ้แสดงนยัวา่การฝึกจิตตามแนวทางของลทัธิ 
หรือ ศาสนาอ่ืนอาจมิใช่เป็นแนวทางท่ีผดิเสมอไป เพียงแต่ยงัเป็นแนวทางท่ีไปถึงความพน้ทุกขอ์ยา่ง
แท้จริงไม่ได้เท่านั้ น แต่ทั้ งน้ีการบ าเพ็ญเพียรทางจิตของบุคคลศาสนาอ่ืนๆ ในยุคนั้นอาจเป็น

                                                           

 ๑๘ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๑๒. 
 ๑๙ ม.มู.อ. (ไทย) ๑๘/๓๓๐/๔๘๙. 
 ๒๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๔๒/๒๐/๖๗ - ๖๘. 



๑๙ 

 

แนวทางท่ีเอ้ือให้จิตมีความพร้อมในการฟังธรรมและสามารถท าให้บุคคลนั้นๆ บรรลุธรรมในระดบั
ต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป หรืออาจกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า การบรรลุธรรมเป็น
พระอริยบุคคลไม่จ  าเป็นต้องผ่านการเป็นสมมติสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเสมอไป ดังนั้ น การ
อุปสมบทเพื่อเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอาจไม่ไดส้ าคญัไปกว่าการบ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อ
ความพน้ทุกข ์แต่ทั้งน้ี การบวชอาจเป็นประโยชน์ในแง่ของการท าให้ผูบ้วชไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการปฏิบติัภาวนามากข้ึนเท่านั้น 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น คณะผูว้ิจยัสังเกตเห็นวา่ผูท่ี้บรรลุธรรมเป็นอริยสมณะแลว้ ถึงแม้
พระพุทธเจา้จะทรงเรียกดว้ยถอ้ยค าท่ีต่างกนั เช่น ภิกษุ พราหมณ์ หรือ สมณะ แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ
จิตท่ีหลุดพน้จากอ านาจของกิเลสอย่างถาวรอย่างน้อยสังโยชน์สามข้อแรก อีกทั้ง ยงัมีนัยว่าไม่
เพียงแต่ค าวา่ “สมณะ” เท่านั้น ค าวา่ “ภิกษุ” หรือ “พราหมณ์” พระองคก์็ยงัทรงใชใ้นความหมายท่ี
ต่างจากผูค้นในสมยัพุทธกาลใช้กนัอีกด้วย ทั้งน้ี ส าหรับสมมติสมณะ พระองค์ทรงใช้ค  าท่ีเรียก
เช่นเดียวกบัผูค้นในสมยันั้นใชก้นั เช่น ทรงเรียกนกับวช (ผูข้อ) ทั้งหลายวา่ “ภิกข”ุ๒๑ และทรงเรียกผู ้
ท่ีอยู่ในวรรณะพราหมณ์ว่า “พราหมณ์” แต่เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาเป็นนกับวชใน
พระพุทธศาสนา ค าดงักล่าวนั้นจะมีความหมายพิเศษเพิ่มข้ึนมาอีกประการหน่ึง คือ ผูท่ี้ก  าลงัปฏิบติั
เพื่อถึงความดบัทุกข ์(นิพพาน) ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
 นอกจากน้ี ในพระพุทธศาสนายงัมีการกล่าวถึงความส าคญัของสมณะท่ีมีต่อบุคคลในสังคม
อีกแง่มุมหน่ึง คือ การพบเห็นสมณะถือเป็นมงคล ๑ ใน ๓๘ ประการ ดงัปรากฏหลกัฐานในมงคล
สูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ ความวา่ “การเขา้ไปหาการบ ารุงการระลึก 
การฟังและการเห็นนักบวชทั้ งหลาย ผู ้ระงับกิเลสแล้ว อบรมกายวาจาจิตและปัญญาแล้ว 
ประกอบดว้ยความสงบอยา่งสูง ช่ือวา่ การเห็นสมณะทั้งหลาย. การเห็นสมณะแมท้ั้งหมด ท่านกล่าว
ว่าทสัสนะ โดยเทศนาอย่างต ่า. การเห็นสมณะนั้น พึงทราบว่าเป็นมงคล”๒๒ เพราะนอกจากจะได้
ท าบุญกบันกับวชผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบแลว้ ถา้มีโอกาสไดฟั้งธรรมจากท่านอาจท าใหไ้ดแ้นวทางการ
พฒันาชีวิตในดา้นต่างๆ อีกดว้ย ดงัประโยชน์ของการพบเห็นสมณะท่ีรวบรวมโดยบุญมี แท่งแกว้ 
ดงัน้ี “๑. ยอ่มเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา ๒. ยอ่มเห็นวถีิทางท่ีดีและถูกตอ้ง อนัเป็นเหตุให้ปฏิบติั
ตาม ๓. ยอ่มเป็นแนวทางในการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ดีได ้๔. ยอ่มเกิดความสุขใจ ๕. ยอ่มเป็นปัจจยั

                                                           

 ๒๑ อนัท่ีจริงค าวา่ “ภิกษุ” ยงัมีอีกหลายความหมายท่ีมีผูร้วบรวมไวจ้ากพระไตรปิฎก ผูท่ี้สนใจสามารถ             
อ่านเพ่ิมเติมได้ในธรรมบรรยายเร่ือง มหาสติปัฏฐาน โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), 
<http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/09/Y11089652/Y11089652.html>, (สืบค้นเม่ือ ๒๐ 
กนัยายน ๒๕๕๙).   
    ๒๒ ขุ.ขุ. (ไทย) ๓๙/๓/๑๑๘. 

http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/09/Y11089652/Y11089652.html


๒๐ 

 

ให้หลุดพน้จากกิเลสน้อยใหญ่ได้ตามควรแก่ความสามารถของตน”๒๓ ทั้งน้ี ประโยชน์ท่ีได้อาจ
ต่างกนัระหว่างการไดพ้บสมณะแต่ละระดบั โดยเฉพาะในดา้นของการปฏิบติัเพื่อดบักิเลส เพราะ
อริยสมณะเป็นผูเ้คยผ่านการบ าเพ็ญเพียรทางจิตจนสามารถดบักิเลสไดบ้างส่วนหรือทั้งหมดแล้ว 
ดงันั้น การอธิบายหรือช้ีแนะของท่านย่อมชดัเจนและลึกซ้ึงกวา่สมมติสมณะผูซ่ึ้งยงัไม่เคยขา้มผ่าน
ประสบการณ์ดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม การไดเ้ห็นสมณะทุกระดบัยอ่มเป็นประโยชน์อยา่งน้อยใน
แง่ของการไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีของผูมี้ความพยายามฝึกฝนตนเองใหส้งบทั้งกาย วาจา และใจ นัน่เอง 

 
๒.๒ มโนทศัน์เกีย่วกบั “สมณสารูป” 
 จากความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัสมณะในขอ้ ๒.๑ ท าใหเ้ห็นวา่ ส าหรับอริยสมณะ ค าวา่ 
“สมณสารูป” น่าจะหมายถึงสารูปของพระอริยบุคคล และส าหรับสมมติสมณะ ค าวา่ “สมณสารูป” 
น่าจะหมายถึงสารูปของผูก้  าลงัปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกข์หรือเพื่อเป็นอริยสมณะ ซ่ึงเม่ือพิจาณาจาก
รากศพัทแ์ลว้ ค าวา่ “สารูป” มาจากค าวา่ “สรูป ” (อ่านวา่ สะ-รู-ปัง) อนัประกอบดว้ยค าวา่ “ส” (สะ 
แปลว่า พร้อม)๒๔ กบั “รูป ” (รู-ปัง แปลว่า รูป) ดงันั้น ค าว่า “สมณสารูป” จึงหมายถึง “รูปท่ีเกิด
พร้อมความเป็นสมณะ” ทั้งน้ี ค  าว่า “รูป” ในภาษาไทยอาจหมายถึงส่ิงท่ีสามารถเห็นไดเ้ป็นส าคญั 
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อๆ ไป คณะผูว้ิจยัจึงขอใช้ค  าว่า 
“ลกัษณะ” แทนเพื่อส่ือถึงส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ถา้ตอ้งการกล่าวถึงเฉพาะ
สมณสารูปของพระโสดาบนั หรือ ลักษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นพระโสดาบนั นั่นก็คือ ความ
บริสุทธ์ิของจิตอนัเกิดจากการละสังโยชน์สามขอ้แรกได ้ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงคุณภาพของจิตหรือ
ระดับของจิตท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นต้น ทั้ งน้ี ในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนามกัมีการใชค้  าวา่ “รูป” ไม่เพียงแต่ส่ือถึงส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น หากแต่ใชเ้พื่อส่ือ
ถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น อุปาทายรูป และมหาภูตรูป๒๕ เป็นตน้ นอกจากน้ี นิยามค า

                                                           

    ๒๓ บุญมี แท่นแกว้, อา้งถึงแลว้, หนา้ ๗๖-๗๗. 
    ๒๔ ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ “สปริวาโร” แปลวา่ พร้อมทั้งบริวาร และ “สมคฺคา” แปลวา่ พร้อมใจกนั เป็นตน้ 
(พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ทองดี ป.ธ. ๙), “พจนานุกรมไทยบาลี,” 
<http://www.palidict.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B
8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%
B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5>, (สืบคน้เม่ือ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙).)   
    ๒๕ อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๗๖/๕๑๓/๑๗๙-๑๘๖. 

http://www.palidict.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.palidict.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.palidict.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


๒๑ 

 

วา่ “สมณสารูป” ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ (ชชัวาล ชินสโภ) ท่ี
กล่าววา่ “สมณสารูป คือ ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนพร้อมความเป็นสมณะ”๒๖ อีกดว้ย 
 ทั้งน้ี จากหนงัสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ ซ่ึงเรียบเรียงโดยพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวถึงความหมายของค าว่า “สมณสารูป” วา่คือ “ความประพฤติอนั
สมควรของสมณะ”๒๗ โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดอ้ธิบายวา่ “สารูป” 
หมายถึง เหมาะ หรือ สมควร มาจากภาษาบาลีว่า “สารุปฺป” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สารูปฺย” 
ดงันั้น สมณสารูป คือ ท่ีสมควรแก่พระ (ใช้แก่กิริยามารยาท เป็นตน้) เช่น ภิกษุพูดจาควรมีสมณ
สารูป๒๘ ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ีผูค้นโดยทัว่ไปเขา้ใจกนัว่า นักบวชท่ีมีกายและวาจาสงบ ส ารวม คือ 
นกับวชท่ีมีสมณสารูป หรือมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมกบัความเป็นนกับวช แต่ในทาง
กลบักนั ถา้นกับวชรูปใดท่ีขาดการส ารวมทางกายหรือทางวาจา ผูค้นโดยทัว่ไปมกัมองวา่ นกับวชผู ้
นั้นวางตนไม่เหมาะสมกบัการเป็นนกับวช หรือ เป็นผูไ้ม่มีสมณสารูป ดงัเช่นตวัอยา่งในอรรถกถาท่ี
มีค าว่า “สมณสารูป” ซ่ึงกล่าวแล้วขา้งต้น จะเห็นได้ว่า การท่ีนักบวชในพระพุทธศาสนาหุงหา
อาหารดว้ยตนเอง ก็ถือวา่เป็นการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมแก่การเป็นนกับวชแลว้ หรืออาจกล่าวได้
วา่ นกับวชท่ีแสดงออกเช่นนั้นไม่มีสมณสารูป นัน่เอง  
 ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่การนิยามค าวา่ “สมณสารูป” ในแง่มุมของความเหมาะสมตาม
พจนานุกรมดงักล่าว อาจมุ่งเนน้ท่ีการพิจารณาจากการแสดงออกทางกายและวาจาของพระสงฆเ์ป็น
ส าคญั ซ่ึงดูเหมือนว่าจะไม่สอดคลอ้งกบัมโนทศัน์เก่ียวกบัสมณะท่ีแทใ้นพระพุทธศาสนาตามท่ี
พระพุทธเจา้ทรงรับรอง อนัไดแ้ก่ พระอริยบุคคลทั้ง ๔ กลุ่ม ซ่ึงพิจารณาจากความบริสุทธ์ิของจิต
หรือความสามารถในการละกิเลสได้อย่างเด็ดขาด เป็นส าคญั นอกจากน้ี นิยามจากพจนานุกรม
ขา้งตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบันิยามค าวา่ “สารูป” ท่ีนิยามโดย ทองยอ้ย แสงสินชยั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา
บาลีและเป็นผูแ้ต่งหนงัสือ บาลีวนัละค า ดงัน้ี  

“สารูป หรือ สารุปฺป” แปลตามศพัท์ว่า “รูปของตน” หมายความว่า ตนอยู่ใน
ฐานะไหน และมาตรฐาน หรือ “รูป” ของฐานะนั้นมีแค่ไหน ก็ด ารงรูปเช่นนั้น
ไวไ้ด้สมฐานะ น่ีคือ มีสารูป คือ มีรูปของตน “สารูป หรือ สารุปฺป” ถ้าเป็น

                                                           

    ๒๖ พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ (ชชัวาล ชินสโภ). ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัพระธรรมจกัร อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครนายก เม่ือวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙.  

 ๒๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หนา้ ๓๙๘. 
 ๒๘ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ‹ripub@royin.go.th›, “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔,” ‹http://www.royin.go.th/dictionary/›, (สืบคน้เม่ือ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๒๒ 

 

ค านาม หมายถึงความเสมอกนั (equal state คือ มาตรฐานอยูแ่ค่ไหน ก็ปรับปรุง
พฒันาตนใหดี้ข้ึนไปเสมอกบัมาตรฐานนั้น)๒๙     

 จากนิยามค าว่า “สารูป” ตามท่ีทองยอ้ย แสงสินชัย ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าค าว่า 
“สารูป” มิไดแ้ปลวา่ “ความเหมาะสม” เท่านั้น หากแต่แปลวา่ “ความเสมอกนั” ไดด้ว้ย ซ่ึงมีนยัวา่ค า
ท่ีอยูห่นา้ค าวา่ “สารูป” ตอ้งมีมาตรฐานอะไรบางอยา่งท่ีถือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาวา่บุคคลเขา้ถึง
มาตรฐานนั้นหรือไม่ เช่น ถา้ค าท่ีอยู่หน้าคือค าว่า “สมณะ” จะเขียนไดว้่า “สมณสารูป” ถา้บุคคล
เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาความเป็นสมณะก็ถือว่ามี “สารูป” เป็นต้น ซ่ึงมาตรฐานหรือเกณฑ์
ดงักล่าวอาจพิจารณาท่ีลกัษณะภายนอก อนัได้แก่ การกระท าทางกายและวาจา หรืออาจรวมถึง
ลกัษณะภายใน อาทิเช่น ระดบัของปัญญาหรือระดบัความบริสุทธ์ิของจิต เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การ
แปลค าว่า “สารูป” ว่า “ความเสมอกัน” จึงสอดคล้องกับการนิยามค าว่า “สมณสารูป” ว่าเป็น 
“ลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นสมณะ” เพราะครอบคลุมมิติของความสงบทั้งทางกาย วาจา และใจ 
ซ่ึงมีขอบเขตในการพิจารณาท่ีกวา้งและครอบคลุมกว่านิยามท่ีพบในพจนานุกรมต่างๆ ขา้งต้น 
ดงันั้น ในการท าวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัจึงขอเลือกใช้ความหมายดงักล่าวส าหรับการวิเคราะห์สมณ
สารูปทั้งของอริยสมณะและสมมติสมณะในล าดบัต่อไป 
 อยา่งไรก็ตาม ความหมายทั้งสองของสมณสารูปดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถือวา่ขดัแยง้กนั เพียงแค่
ขอบเขตในการอธิบายต่างกนัเท่านั้น ความหมายเชิงพฤติกรรมท่ีพจนานุกรมต่างๆ ให้ไวก้็มีนยัวา่มี
เกณฑ์หรือมาตรฐานบางอยา่งท่ีใชต้ดัสินวา่พระสงฆรู์ปใดรูปหน่ึงมีสมณสารูปหรือไม่ เช่นเดียวกบั
ความหมายท่ีคณะผูว้ิจยัเลือกใช ้ถา้บุคคลใดสนใจพิจารณาลกัษณะภายนอกหรือการแสดงออกของ
พระสงฆท์างกายและวาจา เป็นส าคญัอยา่งท่ีพบเห็นกนัในข่าวสารบา้นเมืองในยคุปัจจุบนั ก็สามารถ
เลือกใช้ความหมายใดความหมายหน่ึงได ้แต่ถา้บุคคลใดสนใจท่ีจะพิจารณาท่ีลกัษณะของจิตหรือ
ความสงบกิเลสของพระสงฆ์ก็จ  าเป็นตอ้งใช้ความหมายท่ีคณะผูว้ิจยัเลือกใช้ คือ “ลกัษณะท่ีเกิด
พร้อมความเป็นสมณะ” เพราะมีเกณฑก์ารพิจารณาครอบคลุมในส่วนน้ี ดงัจะขยายความต่อไป 
 
๒.๓ คาํสอนและบทบัญญัติเพ่ือการเข้าถึงสมณสารูป   

พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัขอ้ควรตระหนกัในความเป็นสมณะ เพื่อใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติั
ตนอยา่งมีสมณสารูป ส าหรับผูป้ระสงคเ์ดินตามรอยค าสอนของพระองค ์ดงัปรากฏหลกัฐานในพระ
วินัยปิฏกและพระสูตรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร ในคมัภีร์พระ

                                                           

 ๒๙ ทองยอ้ย แสงสินชยั, “บาลีวนัละค า,”  
<https://m.facebook.com/tsangsinchai/posts/910652912361780>, (สืบคน้เม่ือ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙). 

https://m.facebook.com/tsangsinchai/posts/910652912361780%3e,%20(สืบค้นเมื่อ%20๓%20สิงหาคม


๒๓ 

 

สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาตร ไดบ้นัทึกธรรม ๑๐ ประการอนับรรพชิต หรือ ผูส้ละเพศ
ฆราวาสเพื่อออกบวชพึงพิจารณาเนืองๆ ไวด้งัน้ี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการน้ี อนับรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ๑๐ 
ประการเป็นไฉน คือ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า เราเป็นผูมี้เพศต่างจาก
คฤหสัถ์ ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา่ การเล้ียงชีพของเราเน่ืองดว้ยผูอ่ื้น ๑ 
บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า อากัปกิริยาอย่างอ่ืนอันเราควรท ามีอยู่ ๑ 
บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า เราย่อมติเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่ ๑ 
บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า เพื่อนพรหมจรรย์ทั้ งหลายผู ้เป็นวิญญูชน
พิจารณาแลว้ ติเตียนเราไดโ้ดยศีลหรือไม่ ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา่ เรา
จะตอ้งพลดัพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ 
วา่ เราเป็นผูมี้กรรมเป็นของตน เป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรม
เป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั เราจกัท ากรรมใดดีหรือชัว่ก็ตาม เราจกัตอ้ง
เป็นผูรั้บผลของกรรมนั้น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า วนัคืนล่วงไปๆ 
บดัน้ีเราท าอะไรอยู ่๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า เราย่อมยินดีในเรือนวา่ง
เปล่าหรือไม่ ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่า ญาณทสันะวิเศษอนัสามารถ
ก าจดักิเลส เป็นอริยะ คือ อุตตริมนุสสธรรมอนัเราไดบ้รรลุแลว้มีอยูห่รือหนอ ท่ี
เป็นเหตุให้เราผู ้อันเพื่อนพรหมจรรย์ถามแล้ว จักไม่เป็นผู ้เก้อเขินในกาล
ภายหลงั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการน้ีแล อนับรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ.๓๐ 

 โดยธรรม ๑๐ ประการขา้งตน้ พระอรรถกถาจารยไ์ด้อธิบายขยายความแต่ละขอ้ โดยมี
ใจความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  ๑.  เราเป็นผูมี้เพศต่างจากคฤหสัถ์ ในอรรถกาไดอ้ธิบายขยายความวา่ ผูอ้อกบวชตอ้ง
ปฏิบติัตวัตามกิริยาอนัสมควรแห่งความเป็นสมณะ ทั้งการแต่งกาย การฉันภตัตาหาร รวมถึง
การหลบันอนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลดละความขดัใจ (โกปะ) และความถือตวั (มานะ) 
  ๒.  การเล้ียงชีพของเราเน่ืองดว้ยผูอ่ื้น ในอรรถกถาไดอ้ธิบายขยายความวา่ ผูอ้อกบวช
ตอ้งส ารวมอิริยาบถให้เรียบร้อย มีอาชีวะบริสุทธ์ิ เคารพในบิณฑบาต และบริโภคปัจจยัส่ีดว้ย
ใส่ใจพิจารณา 

                                                           

 ๓๐ องฺ.ทสก. (ไทย) ๓๘/๔๘/๑๕๗-๑๕๘. 



๒๔ 

 

  ๓.  อากปักิริยาอย่างอ่ืนอนัเราควรท ามีอยู่ ในอรรถกาไดอ้ธิบายขยายความว่า ผูอ้อก
บวชตอ้งพึงมีอินทรียส์งบ  มีใจสงบ  ส ารวมสายตาและการกา้วเดินเพื่อให้มีอิริยาบถเรียบร้อย
เหมาะสมแก่การบ าเพญ็ไตรสิกขาใหบ้ริบูรณ์ 
  ๔.  เรายอ่มติเตียนตนเองไดโ้ดยศีลหรือไม่ ในอรรถกาไดอ้ธิบายขยายความวา่ ผูอ้อก
บวชพึงพิจารณาอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดความละอาย (หิริ) พร่ังพร้อมอยูใ่นใจ ช่วยใหมี้ความ
ส ารวมในไตรทวาร (กาย วาจา ใจ) ยอ่มเป็นจตุปาริสุทะศีล  ( ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวร
ศีล อาชีวปาริสุทฐิศีล ปัจจยสันนิสิตศีลบรรพ) โดยผูต้ ั้งอยูใ่นจตุปาริสุทธิศีลเม่ือเจริญวิปัสสนา
แลว้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์  
  ๕.  เพื่อนพรหมจารีผูรู้้ทั้งหลายพิจารณาแลว้ติเตียนเราโดยศีลไดห้รือไม่ ในอรรถกาได้
อธิบายขยายความวา่ เม่ือผูอ้อกบวชมีความเกรงกลวับาปภายนอก(โอตตปัปะ) ยอ่มท าให้ความ
ส ารวมในไตรทวาร (กาย วาจา ใจ) เกิดข้ึน 
  ๖.  เราจักต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้ งส้ิน เม่ือผูอ้อกบวชพึง
พิจารณาธรรมขอ้น้ีอย่างสม ่าเสมอ ย่อมท าให้เกิดความไม่ประมาทและตั้งมัน่อยู่ในการเจริญ
มรณสติ 
  ๗.  เราเป็นผูมี้กรรมเป็นของตน เป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั เราจกัท ากรรมใดดีหรือชั่วก็ตาม เราจกัตอ้งเป็นผูรั้บผลของ
กรรมนั้น เม่ือผูอ้อกบวชพึงพิจารณาธรรมขอ้น้ีอยา่งสม ่าเสมอ ยอ่มท าให้เกิดความกลวัต่อการ
กระท าบาปและความชัว่  
  ๘.  วนัคืนล่วงไปๆ บดัน้ีเราท าอะไรอยู่ เม่ือผูอ้อกบวชพึงพิจารณาธรรมขอ้น้ีอย่าง
สม ่าเสมอ ยอ่มท าใหด้ ารงอยูใ่นความไม่ประมาท 
  ๙.  เราย่อมยินดีในเรือนว่างเปล่าหรือไม่ หมายถึงยินดีอยู่ผูเ้ดียวบ าเพ็ญกายวิเวกให้
บริบูรณ์ทุกอิริยาบถในท่ีสงดั หรืออีกนยัหน่ึง หมายถึงความยนิดีในเรือนวา่งดว้ยปฐมฌาน ทุติย
ฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน 
  ๑๐. ญาณทสัสนะท่ีประเสริฐอนัสามารถอนัวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษยท่ี์เราบรรลุ
แลว้ซ่ึงจกัเป็นเหตุให้เราไม่เกอ้เขินเม่ือเพื่อนพรหมจารีถามในภายหลงัมีอยูห่รือไม่ โดยผูอ้อก
บวชท่ีบรรลุญาณทสัสนะท่ีประเสริฐ (มหัคคตโลกุตตรปัญญาอนัประเสริฐ บริสุทธ์ิ สูงสุด
สามารถก าจดักิเลสได)้ ช่ือวา่ ผูไ้ม่ตายเปล่า๓๑  

จากหลกัธรรม ๑๐ ประการขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การท่ีพระสงฆ์จะเขา้ถึงความมีสมณสารูป
ไดน้ั้น ควรเร่ิมท่ีการสร้างความตระหนกัในความเป็นบรรพชิตของตนเป็นอนัดบัแรก เม่ือเกิดความ
                                                           

 ๓๑ องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๔๘/๑๕๘-๑๖๑. 



๒๕ 

 

ตระหนกัในตนเองแลว้จะง่ายต่อการเกิดความใส่ใจและเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อ
เขา้ถึงความมีสมณสารูปเป็นล าดบัต่อไป ถึงแมจ้ะยงัไม่ไดม้รรค ผล นิพพานในปัจจุบนั แต่ก็เป็นการ
ป้องกนัตนเองจากความละอายใจหรือจากความรู้สึกต าหนิตนเองในภายหลงัได้ นอกจากน้ี เม่ือ
พิจารณาธรรมทั้ง ๑๐ ประการโดยละเอียดจะพบวา่พระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญักบัการถือปฏิบติั
และฝึกฝนอบรมตนในเร่ืองท่ีพึงศึกษา ๓ ประการ (ไตรสิกขา) วา่เป็นกิจของสมณะท่ีพึงกระท า ดงั
ปรากฏในสมณสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย ติกนิบาตร ความวา่  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณกรณียะ (กิจท่ีสมณะต้องท า) ของสมณะ ๓ น้ี สมณ
กรณียะ๓ คืออะไรบา้ง คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิก
ขา ๑ การสมาทานอธิปัญญาสิกขา ๑ น้ีแล... เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลายพึง
ส าเหนียกในขอ้น้ีว่า ฉันทะของเราจกัตอ้งแรงกลา้ในการสมาทานอธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงส าเหนียก
อยา่งน้ีแล.๓๒ 

 กิจท่ีพระสงฆพ์ึงศึกษาหรือกระท าตามหลกัไตรสิกขา มี ๓ ประการ อนัไดแ้ก่ อธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ซ่ึงในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิทเทส ไดอ้ธิบาย
ความหมายของไตรสิกขา ดงัต่อไปน้ี 

สิกขา ๓ อยา่ง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปัญญาสิกขา ๑. 
อธิศีลสิกขาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินยัน้ี เป็นผูมี้ศีล ส ารวมดว้ยการส ารวมใน
ปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภยัในโทษทั้งหลายมีประมาณ
นอ้ย สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย ศีลขนัธ์นอ้ย ศีลขนัธ์ใหญ่ ศีล ท่ีตั้ง 
เบ้ืองตน้ ความประพฤติ ความส ารวม ความระวงัปาก ประธานแห่งความถึง
พร้อมดว้ยกุศลธรรมทั้งหลาย น้ีเรียกวา่ อธิศีลสิกขา. 
อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินยัน้ี สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู ่ เพราะวิตก
วจิารสงบไปจึงบรรลุทุติยฌาน มีความผอ่งใสแห่งใจในภายใน เป็นธรรมเอกผุด
ข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู่. เพราะปีติส้ินไป จึงมี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะ
ทั้งหลายสรรเสริญว่า ผูไ้ดฌ้านน้ี เป็นผูมี้อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เพราะละสุข
และละทุกข ์และดบัโสมนสัโทมนสัก่อนๆ ได ้จึงบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกขไ์ม่
มีสุข มีอุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่น้ีเรียกวา่ อธิจิตตสิกขา. 

                                                           

 ๓๒ องฺ.ตกิ. (ไทย) ๓๔/๕๒๑/๔๔๖. 



๒๖ 

 

อธิปัญญาสิกขาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผูมี้ปัญญา ประกอบด้วย
ปัญญาอนัใหถึ้งความเกิดและความดบั อนัประเสริฐ ช าแรกกิเลสใหถึ้งความส้ิน
ทุกข์ โดยชอบ ภิกษุนั่น ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทยั น้ี
ทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านั้นอาสวะ น้ีเหตุให้เกิดอาสวะ น้ี
ความดบัอาสวะ น้ีขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัอาสวะ น้ีเรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา.๓๓ 

 จากหลกัไตรสิกขาขา้งตน้ ท าให้เห็นชดัเจนข้ึนว่าสมณสารูปของพระสงฆ์จะเกิดข้ึนอยา่ง
สมบูรณ์ได ้ตอ้งอาศยัความพยายามในการด ารงตนให้อยูใ่นกรอบแห่งศีล ประกอบกบัการพฒันาจิต 
ทั้ งในส่วนของสมาธิและปัญญา จนถึงขั้นท่ีสามารถดับอาสวะทั้ งหลายได้อย่างส้ินเชิง ทั้ งน้ี 
พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทต่างๆ เพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัความ
เป็นสมณะ พร้อมทั้งทรงช้ีแนะแนวทางในการบ าเพญ็เพียรทางจิตเพื่อใหบ้รรลุถึงการมีสมณสารูปท่ี
สมบูรณ์ตามหลกัไตรสิกขา ซ่ึงคณะผูว้จิยัจะกล่าวโดยละเอียด ดงัต่อไปน้ี    
       

 ๒.๓.๑ บทบัญญัติเพ่ือการเข้าถึงสมณสารูปภายนอก 
 การพฒันาสมณสารูปภายนอก คือ การพฒันาการแสดงออกทางกายและวาจา ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการพฒันาอธิศีลสิกขา อนัประกอบไปดว้ยสิกขาบทต่างๆ ดงัปรากฏในพระวนิยั ไดแ้ก่ 
ศีล ๓ ระดบั คือ จุลศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล ตลอดจนสิกขาบททั้งในและนอกพระปาฏิโมกข ์โดย
เร่ิมจากในพรหมชาลสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ไดอ้ธิบายรายละเอียด
ของหลกัจุลศีลทั้ง ๒๖ ขอ้เรียงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยา่งหน่ึง เม่ือปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวชมอยา่งน้ีวา่ 
  ๑. พระสมณโคดม ละการฆ่าสัตว ์เวน้ขาดจากการฆ่าสัตว ์วางทณัฑะ วาง
ศาสตรามีความละอาย มีความเอน็ดู มีความกรุณา หวงัประโยชน์แก่สัตวท์ั้งปวง
อยู.่ 
  ๒. พระสมณโคดม ละการลกัทรัพย ์เวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์รับแต่ของท่ีเขา
ให ้ตอ้งการแต่ของท่ีเขาให ้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู.่ 
  ๓. พระสมณโคดม ละกรรมเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรย ์ประพฤติพรหมจรรย ์
ประพฤติห่างไกลเวน้จากเมถุน ซ่ึงเป็นเร่ืองของชาวบา้น.  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อีกอยา่งหน่ึง เม่ือปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวเช่นน้ีวา่ 
  ๔. พระสมณโคดม ละการพูดเท็จ เวน้ขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ค าจริง ด ารง
ค าสัตย ์มีถอ้ยค าเป็นหลกัฐาน ควรเช่ือ ไม่พูดลวงโลก 

                                                           

 ๓๓  ขุ.ม. (ไทย) ๖๕/๔๖/๒๐๙-๒๑๐. 



๒๗ 

 

  ๕. พระสมณโคดม ละค าส่อเสียด เวน้ขาดจากค าส่อเสียด ฟังจากขา้งน้ีแลว้ไม่
ไปบอกขา้งโน้น  เพื่อให้คนหมู่น้ีแตกกนั หรือฟังจากขา้งโนน้  แลว้ไม่มาบอก
ขา้งน้ี เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกนั สมานคนท่ีแตกกนัแลว้บา้ง ส่งเสริมคนท่ี
พร้อมเพรียงกนัแลว้บา้งชอบคนท่ีพร้อมเพรียงกนั ยินดีในคนท่ีพร้อมเพรียงกนั 
เพลิดเพลินในคนท่ีพร้อมเพรียงกนั กล่าวแต่ค าท่ีท าใหค้นพร้อมเพรียงกนั. 
  ๖. พระสมณโคดม ละค าหยาบ เวน้ขาดจากค าหยาบ กล่าวแต่ค าท่ีไม่มีโทษ 
เพราะหู ชวนใหรั้ก จบัใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ ชอบใจ. 
  ๗. พระสมณโคดม ละค าเพอ้เจอ้ เวน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้ พูดถูกกาล พูดค าจริง 
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่ค ามีหลกัฐาน มีท่ีอา้ง มีท่ีก าหนด
ประกอบดว้ยประโยชน์ โดยกาลอนัควร. 
  ๘. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม 
  ๙. พระสมณโคดม ฉันอาหารหนเดียว เวน้การฉันในราตรี งดจากการฉันใน
เวลาวกิาล. 
  ๑๐. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัร้อง ประโคมดนตรี และดูการ
เล่นอนัเป็นขา้ศึก. 
  ๑๑. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการทัดทรงประดับตบแต่งร่างกาย ด้วย
ดอกไมข้องหอม และเคร่ืองประเทืองผวิ ซ่ึงเป็นฐานแห่งการแต่งตวั. 
  ๑๒. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากท่ีนอนท่ีนัง่สูง และท่ีนอนท่ีนัง่ใหญ่. 
  ๑๓. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับทองและเงิน. 
  ๑๔. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับธญัญาหารดิบ. 
  ๑๕. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับเน้ือดิบ. 
  ๑๖. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับสตรีและเด็กหญิง 
  ๑๗. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับทาสีและทาส. 
  ๑๘. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ. 
  ๑๙. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับไก่และสุกร. 
  ๒๐. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา. 
  ๒๑. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการรับไร่นาและท่ีดิน. 
  ๒๒. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเป็นทูต และการรับใช.้ 
    ๒๓. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการซ้ือการขาย. 



๒๘ 

 

  ๒๔. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตราชัง่ การโกงดว้ยโลหะ และ
การโกงดว้ยเคร่ืองตวงวดั. 
  ๒๕. พระสมณโคดม เว ้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวงและการ
ตลบตะแลง. 
  ๒๖. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการฟัน การฆ่า การจองจ า การตีชิง การปลน้ 
การจ้ี.๓๔ 

 ทั้งน้ี พระพุทธเจา้ยงัทรงอธิบายเร่ืองมชัฌิมศีล หรือศีลระดบักลางท่ีมีความละเอียดมากข้ึน
กวา่จุลศีลอีกจ านวน ๑๐ ขอ้ ไวด้งัน้ี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยา่งหน่ึง เม่ือปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวชมอยา่งน้ีวา่ 
  ๑.พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม อย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉนัโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัประกอบการ
พรากพืชคามและภูตคามเห็นปานน้ีอยูเ่นืองๆ คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ล าตน้ 
พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ด เป็นท่ีหา้. 
  ๒. พระสมณโคดม เว ้นขาดจากการบริโภคของท่ีสะสมไว้ อย่างท่ีสม
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉนัโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัประกอบการ
บริโภคของท่ีสะสมไวเ้ห็นปานน้ีอยู่เนืองๆ คือ สะสมขา้ว สะสมน ้ า สะสมผา้ 
สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ืองประเทืองผวิ สะสมของหอม สะสมอามิส. 
  ๓. พระสมณโคด เวน้ขาดจากการเล่นอนัเป็นขา้ศึกแก่กุศล เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัขวนขวายดู
การเล่นอนัเป็นขา้ศึกแก่กุศลเห็นปานน้ีอยูเ่นืองๆ คือ การฟ้อน การขบัร้อง การ
ประโคม มหรสพมีการร า เป็นตน้ การเล่านิยาย การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี 
การเล่นตีกลอง ฉากภาพบา้นเมืองท่ีสวยงาม การเล่นของคนจณัฑาล การเล่นไม้
สูง การเล่นหนา้ศพ ชนชา้ง ชนมา้ ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่ รบ
นกกระทา ร ากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล ้ า สนามรบ การตรวจพล การจดั
กระบวนทพั การดูกองทพั. 
  ๔. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการขวนขวายเล่นพนนัอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความ
ประมาท เช่นอย่างท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ด้วย
ศรัทธาแลว้ ยงัขวนขวายเล่นการพนนั อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  เห็นปาน
น้ีอยู่เนืองๆ คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เล่นหมากเก็บ เล่น
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ดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไมห่ึ้ง เล่นก าทาย เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม ้
เล่นไถนาน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกงัหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนู
นอ้ยๆ เล่นทายอกัษร เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ. 
  ๕. พระสมณโคดมเวน้ขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอนัสูงใหญ่ เช่น
อย่างท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉนัโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงั
นั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ่เห็นปานน้ีอยู่เนืองๆ คือ เตียงมีเท้าเกิน
ประมาณ เตียงมีเทา้ท าเป็นรูปสัตวร้์าย พรมท าดว้ยขนสัตว ์เคร่ืองลาดท าดว้ยขน
แกะอนัสวยงาม เคร่ืองลาดท าดว้ยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท าดว้ยขนแกะเป็น
รูปดอกไม ้เคร่ืองลาดท่ียดันุ่น เคร่ืองลาดท าดว้ยขนแกะวิจิตรดว้ยรูปสัตวต่์างๆ 
เคร่ืองลาดท าดว้ยขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดท าดว้ยขนแกะมีขนขา้งเดียว เคร่ือง
ลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุ
หญิงฟ้อนได้ ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลงัช้าง เคร่ืองลาดหลงัมา้ เคร่ืองลาดในรถ 
เคร่ืองลาดท่ีท าดว้ยหนงัเสือ เคร่ืองลาดอยา่งดี ท่ีท าดว้ยหนงัชะมด เคร่ืองลาดมี
เพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนสองขา้ง. 
  ๖. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการประกอบการประดบัตบแต่งร่างกาย อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยงั
ขวนขวายประกอบการประดบัตบแต่งร่างกาย อนัเป็นฐานแห่งการแต่งตวั เห็น
ปานน้ีอยู่เนืองๆ คือ อบตวั ไคลอวยัวะ อาบน ้ าหอม นวด ส่องกระจก แตม้ตา 
ทดัดอกไม ้ประเทืองผิว ผดัหนา้ ทาปาก ประดบัขอ้มือ สวมเก้ียว ใชไ้มเ้ทา้ ใช้
กลกัยา ใชด้าบ ใชมี้ดสองคม ใชร่้ม สวมรองเทา้สวยงาม ติดกรอบหนา้ ปักป่ิน 
ใชพ้ดัวาลวชินี นุ่งห่มผา้ขาว นุ่งห่มผา้มีชายยาว. 
  ๗. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอยา่งท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญ
บางจ าพวกฉนัโภชนะท่ีเขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ ยงัประกอบติรัจฉานกถาเห็นปาน
น้ีอยูเ่นืองๆ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอ ามาตย ์เร่ืองกองทพั เร่ืองภยั 
เร่ืองสงคราม เร่ืองขา้ว เร่ืองน ้ า เร่ืองผา้ เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม ้เร่ืองของหอม 
เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบา้น เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ือง
บุรุษ เร่ืองคนกลา้ เร่ืองตรอก เร่ืองท่าน ้า เร่ืองคนท่ีล่วงลบัไปแลว้ เร่ืองเบ็ดเตล็ด 
เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดว้ยประการนั้นๆ. 
  ๘. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการพูดแก่งแยง่กนั เช่นอยา่งท่ีสมณพราหมณ์
ผูเ้จริญบางจ าพวกฉนัโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัพูดแก่งแยง่กนัเห็นปาน
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น้ีอยูเ่นืองๆ คือ ท่านไม่รู้ทัว่ถึงธรรมวินยัน้ี ขา้พเจา้รู้ทัว่ถึง ท่านจกัรู้ทัว่ถึงธรรม
วนิยัน้ีไดอ้ยา่งไร ท่านปฏิบติัผดิ ขา้พเจา้ปฏิบติัถูก ค าพูดของขา้พเจา้มีประโยชน์ 
ของท่านไม่มีประโยชน์ ค าท่ีควรกล่าวก่อน ท่านกล่าวทีหลงั ค าท่ีควรจะกล่าวที
หลงั ท่านกล่าวก่อน ขอ้ท่ีท่านเคยช ่าชองมาผนัแปรไปแลว้ ขา้พเจา้จบัผิดวาทะ
ของท่านได ้ขา้พเจา้ข่มท่านไดแ้ลว้ ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไ้ขเสีย 
ถา้สามารถ. 
  ๙. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเป็นทูตและการรับใช้ เช่นอย่างท่ีสมณ-
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยงัขวนขวาย
ประกอบการเป็นทูตและการรับใช้เห็นปานน้ีอยู่เนืองๆ คือ รับเป็นทูตของ
พระราชา มหาอ ามาตยข์องพระราชา กษตัริย ์พราหมณ์ คฤหบดีและกุมารวา่ จง
ไปท่ีน้ี จงไปท่ีโนน้ จงน าเอาส่ิงน้ีไป จงน าเอาส่ิงน้ีในท่ีโนน้มา ดงัน้ี. 
  ๑๐. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เช่น
อยา่งท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉนัโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ พูด
เลียบเคียง พูดหวา่นลอ้ม พูดและเล็ม แสวงหาดว้ยลาภ.๓๕ 

 นอกจากน้ี ในพระไตรปิฎกยงัมีการกล่าวถึงมหาศีล หรือ ศีลท่ีมีระดบัสูงสุดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีควรงดเวน้จากด ารงชีวิตดว้ยติรัจฉานวิชาต่างๆ เพื่อยงัประโยชน์แก่การด ารงสมณสารูปและ
ขจดัอกุศลทั้งหลายออกจากจิต มีรายละเอียดดังท่ีปรากฏในพรหมชาลสูตร (เถรวาท) ของพระ
สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ดงัต่อไปน้ี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยา่งหน่ึง เม่ือปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวชมอยา่งน้ีวา่ 
  ๑. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานน้ี คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุป
บาต ท านายฝัน ท านายลกัษณะ ท านายหนูกดัผา้ ท าพิธีบูชาไฟ ท าพิธีเบิกแวน่
เวยีนเทียน ท าพิธีซดัแกลบบูชาไฟ ท าพิธีซดัร าบูชาไฟ ท าพิธีซดัขา้วสารบูชาไฟ 
ท าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท าพิธีเติมน ้ามนับูชาไฟ ท าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท าพลีกรรม
ดว้ยโลหิต เป็นหมอดูอวยัวะ ดูลกัษณะพื้นท่ี ดูลกัษณะท่ีไร่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยนัตคุ์ม้กนับา้นเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็น
หมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกดั เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทาง
เสียงกา เป็นหมอทายอาย ุเป็นหมอเสกกนัลูกศร เป็นหมอดูรอยเทา้สัตว.์ 

                                                           

 ๓๕  ท.ีสี. (ไทย) ๑๐/๙/๗-๑๑. 



๓๑ 

 

  ๒. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผดิดว้ยติรัจฉานวชิา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผดิดว้ยติรัจฉานวชิาเห็นปานน้ี คือ ทายลกัษณะแกว้มณี ทายลกัษณะ
ไมพ้ลอง ทายลกัษณะผา้ ทายลกัษณะศาสตรา ทายลกัษณะดาบ ทายลกัษณะศร 
ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลกัษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลกัษณะทาส ทายลกัษณะทาสี ทายลกัษณะ
ช้าง ทายลกัษณะมา้ ทายลกัษณะกระบือ ทายลกัษณะโคอุสภะทายลกัษณะโค 
ทายลกัษณะแพะ ทายลกัษณะแกะ ทายลกัษณะไก่ ทายลกัษณะนกกระทา ทาย
ลกัษณะเห้ีย ทายลกัษณะช่อฟ้า ทายลกัษณะเต่า ทายลกัษณะมฤค. 
  ๓. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ดูฤกษย์าตราทพัวา่ พระราชาจกั
ยกออก พระราชาจกัไม่ยกออก พระราชาภายในจกัยกเขา้ประชิด พระราชา
ภายนอกจกัถอย พระราชาภายนอกจกัยกเขา้ประชิด พระราชาภายในจกัถอย 
พระราชาภายในจกัมีชยั พระราชาภายนอกจกัปราชยั พระราชาภายนอกจกัมีชยั 
พระราชาภายในจกัปราชยั พระราชาพระองค์น้ีจกัมีชยั พระราชาพระองค์น้ีจกั
ปราชยั เพราะเหตุน้ี หรือเหตุน้ี. 
  ๔. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผดิดว้ยติรัจฉานวิชา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผดิดว้ยติรัจฉานวชิาเห็นปานน้ี คือ พยากรณ์วา่ จกัมีจนัทรคราส จกัมี
สุริยคราส จกัมีนกัษตัรคราส ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยจ์กัเดินถูกทาง ดวงจนัทร์ดวง
อาทิตยจ์กัเดินผิดทาง ดาวนกัษตัรจกัเดินถูกทาง ดาวนกัษตัรจกัเดินผิดทาง จกัมี
อุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผน่ดินไหว จกัมีฟ้าร้อง ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละ
ดาวนกัษตัรจกัข้ึน ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรจกัตก ดวงจนัทร์ดวง
อาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรจกัมวัหมอง ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรจกั
กระจ่าง จนัทรคราสจกัมีผลเป็นอย่างน้ี สุริยคราสจกัมีผลเป็นอย่างน้ี นกัษตัร
คราสจกัมีผลเป็นอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยเ์ดินถูกทางจกัมีผลเป็นอย่างน้ี 
ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยเ์ดินผดิทางจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี ดาวนกัษตัรเดินถูกทางจกัมี
ผลเป็นอยา่งน้ี ดาวนกัษตัรเดินผดิทางจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี มีอุกกาบาตจกัมีผลเป็น
อยา่งน้ี มีดาวหางจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี แผน่ดินไหวจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี ฟ้าร้องจกัมี



๓๒ 

 

ผลเป็นอยา่งน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรข้ึนจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี ดวง
จนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรตกจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์
และดาวนักษตัรมวัหมองจกัมีผลเป็นอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์และดาว
นกัษตัรกระจ่างจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี. 
  ๕. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวชิา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ พยากรณ์ว่า จกัมีฝนดี จกัมีฝน
แลง้ จกัมีภิกษาหาไดง่้าย จกัมีภิกษาหาไดย้าก จกัมีความเกษม จกัมีภยั จกัเกิด
โรค จกัมีความส าราญ หาโรคมิได ้หรือนบัคะแนน ค านวณ นบัประมวล แต่ง
กาพย ์โลกายตศาสตร์  
  ๖. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิ
วาหมงคล ดูฤกษเ์รียงหมอน ดูฤกษห์ยา่ร้าง ดูฤกษเ์ก็บทรัพย ์ดูฤกษจ่์ายทรัพย ์ดู
โชคดี ดูเคราะห์ร้าย ใหย้าผดุงครรภ ์ร่ายมนตใ์หล้ิ้นกระดา้ง ร่ายมนตใ์หค้างแข็ง 
ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูไดย้ินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอ
ทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจา้ บวงสรวงพระอาทิตย ์บวงสรวงทา้วมหาพรหม 
ร่ายมนตพ์น่ไฟ ท าพิธีเชิญขวญั. 
  ๗. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวชิา อยา่ง
ท่ีสมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียง
ชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ท าพิธีบนบาน ท าพิธีแกบ้น ร่าย
มนต์ขบัผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ท ากะเทยให้กลับเป็นชาย ท าชายให้
กลายเป็นกะเทย ท าพิธีปลูกเรือน ท าพิธีบวงสรวงพื้นท่ี พ่นน ้ ามนต ์รดน ้ ามนต์ 
ท าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส ารอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถ่ายโทษ
เบ้ืองล่าง ปรุงยาแกป้วดศีรษะ หุงน ้ามนัหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานตัถุ ์ปรุงยาทา
กดั ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ท าการผา่ตดัรักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีปุถุชนกล่าวชมตถาคตดว้ยประการใด ซ่ึงมีประมาณนอ้ย 
ยงัต ่านกั เป็นเพียงศีลนั้น เท่าน้ีแล.๓๖  

                                                           

 ๓๖ ท.ีสี. (ไทย) ๑๐/๑๙/๑๑-๑๕. 



๓๓ 

 

 จากศีลทั้งสามระดบัขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าท่ีมาของศีลเหล่านั้นได้มาจากการประพฤติ
ปฏิบติัตนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของผูค้นในสมยัพุทธกาลเป็นอย่างยิ่ง  ดงันั้น 
พระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาทุกรูปจึงควรนอ้มน ามาประพฤติปฏิบติัตาม ทั้งน้ี นอกจากศีล ๓ ระดบั
ดงักล่าวแลว้ ในพระวนิยัปิฎกยงัมีขอ้ควรศึกษาและปฏิบติัส าหรับพระสงฆอี์กสองหมวดใหญ่ ไดแ้ก่ 
๑. สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ หรือ อาทิพรหมจาริยกาสิกขา ซ่ึงก็คือขอ้ศึกษาเป็นเบ้ืองต้นแห่ง
พรหมจรรย ์ และ ๒. สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข ์หรือ อภิสมาจาริกาสิกขา อนัหมายถึงธรรมเนียม
ปฏิบติัหรือมารยาทอนัดีต่างๆ ท่ีพระสงฆพ์ึงประพฤติปฏิบติัตาม ดงัท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ไดท้รงจ าแนกไว ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ 

สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์มี ๑๕๐ ถ้วน นับให้ครบจ านวนได้ดังต่อไปน้ี : 
ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นิสสัคคิยปาจิตตีย ์๓๐ สุทธิกปาจิตตีย ์๙๒ ปาฏิ
เทสนียะ ๔ อธิกรณสมถะ ๗ รวมเป็น ๑๕๐ ถว้น แต่ในพระปาฏิโมกขท่ี์สวดกนั
อยู ่และในคมัภีร์วิภงัคแ์ห่งสิกขาบท แสดงวา่มี ๒๒๗ สิกขาบท คือเติม อนิตย 
๒ และเสขิยวตัร ๗๕๓๗ 

 จากการจ าแนกอาทิพรหมจาริยกาสิกขาออกเป็น ๘ หมวดข้างต้นนั้น ตั้ งแต่หมวดของ
ปาราชิก จนถึงหมวดของเสขิยวตัร คณะผูว้ิจยัจะขอขยายความและยกตวัอย่างสิกขาบทในแต่ละ
หมวด ดงัต่อไปน้ี 
  
 ปาราชิก  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดปาราชิก ไวด้งัน้ี 

ค าใดท่ีเรากล่าววา่ ปาราชิก ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป บุคคลเป็นผู ้
เคล่ือนแล้ว ผิดพลาด แลเหินห่างจากสัทธรรม อน่ึง แมส้ังวาสก็ไม่มีในผูน้ั้น 
เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกอาบติันั้นวา่ ปาราชิก.๓๘ 

 ตวัอยา่งเช่น สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่ 

                                                           

 ๓๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๑ หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี, 
(นครปฐม : โรงพิมพม์หามกฎุราชวทิยาลยั, ๒๕๕๗), พิมพค์ร้ังท่ี  ๔๑, หนา้ ๒๓-๒๔. 
 ๓๘ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๓๕/๖๐๖. 



๓๔ 

 

อน่ึง ภิกษุใด ถึงพร้อมดว้ยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้ว ไม่บอกคืน
สิกขา ไม่ท าความเป็นผูทุ้รพลให้แจง้ เสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมใ้นดิรัจฉาน
ตวัเมีย เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได.้๓๙ 
    

 สังฆาทเิสส  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดสังฆาทิเสส ไวด้งัน้ี 

ค าใดท่ีเรากล่าวว่าสังฆาทิเสส ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป สงฆ์
เท่านั้นใหป้ริวาส ชกัเขา้หาอาบติัเดิมใหม้านตั อพัภาน เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียก
อาบติันั้นวา่ สังฆาทิเสส.๔๐ 

ตวัอยา่งเช่น สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่ 
ปล่อยสุกกะเป็นไปดว้ยความจงใจ เป็นสังฆาทิเสส.๔๑ 
 

 นิสสัคคิยปาจิตตีย์  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดนิสสัคคียปาจิตตีย ์หรือ เรียกโดยยอ่วา่ นิสสัคคิยะ ไวด้งัน้ี  

ค าใดท่ีเรากล่าววา่ นิสสัคคิยะ ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป ภิกษุ
เสียสละในท่ามกลางสงฆ ์ท่ามกลางคณะ และต่อหนา้ภิกษุรูปหน่ึงๆ แลว้ จึง
แสดงขอ้ละเมิดใด เพราะเหตุนั้น จึงเรียกขอ้ละเมิดนั้นวา่ นิสสัคคิยะ.๔๒ 

 ตวัอยา่งเช่น  
- สิกขาบทในจีวรวรรคท่ี ๑ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่ 
จีวรส าเร็จแล้ว กฐินอนัภิกษุเดาะเสียแล้ว พึงทรงอดิเรกจีวรได้ ๑๐ วนัเป็น
อยา่งยิง่ ภิกษุใหล่้วงก าหนดนั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์๔๓ 

- สิกขาบทโกสิยวรรคท่ี ๒ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  

                                                           

 ๓๙ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๔/๔๐๐. 
 ๔๐ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๓๖/๖๐๖. 
 ๔๑ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๓๐๑/๕. 
 ๔๒ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๓๙/๖๐๗. 
 ๔๓ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๒/๖๙๖. 



๓๕ 

 

 อน่ึง ภิกษุใด ใหท้  าสันถตัเจือดว้ยไหม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์๔๔ 
- ปัตตาวรรคท่ี ๓ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่       
พึงทรงอติเรกบาตรไวไ้ด ้๑๐ วนัเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก าหนดนั้นไป เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย.์๔๕ 
 

 สุทธิกปาจิตตีย์  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดสุทธิกปาจิตตีย ์หรือ เรียกโดยยอ่วา่ปาจิตตีย ์ไวด้งัน้ี 

ค าใดท่ีเรากล่าววา่ ปาจิตตีย ์ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป ความละเมิด
ยงักุศลธรรมให้ตก ย่อมฝืนต่ออริยมรรค เป็นเหตุแห่งความลุ่มหลงแห่งจิต 
เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกความละเมิดนั้นวา่ ปาจิตตีย.์๔๖ 

- มุสาวาทวรรคท่ี ๑ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 เป็นปาจิตตีย ์ในเพราะสัมปชานมุสาวาท.๔๗ 
- ภูตคามวรรคท่ี ๒ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 เป็นปาจิตตีย ์ในเพราะพรากภูตคาม.๔๘ 
- โอวาทวรรคท่ี ๓ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 อน่ึง ภิกษุใด ไม่ไดรั้บสมมติ กล่าวสอนพวกภิกษุณี เป็นปาจิตตีย.์๔๙ 
- โภชนวรรคท่ี ๔ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 ภิกษุพึงฉนัอาหารในโรงทานไดค้ร้ังหน่ึง ถา้ฉนัยิง่กวา่นั้น เป็นปาจิตตีย.์๕๐ 
- อเจลกวรรคท่ี ๕ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 อน่ึง ภิกษุใด ใหข้องเค้ียวก็ดี ของกินก็ดี แก่อเจลกก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิ

กาก็ดี ดว้ยมือของตน เป็นปาจิตตีย.์๕๑ 

                                                           

 ๔๔ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๗๔/๘๗๗. 
 ๔๕ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๑๑๘/๙๘๗. 
 ๔๖ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๔๐/๖๐๗-๖๐๘. 
 ๔๗ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๑๗๓/๔. 
 ๔๘ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๓๕๔/๒๖๗. 
 ๔๙ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๘๐๖/๓๕๙. 
 ๕๐ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๔๗๐/๔๕๐. 
 ๕๑ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๕๒๗/๕๘๑. 



๓๖ 

 

- สุราปานวรรคท่ี ๖ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 เป็นปาจิตตีย ์ในเพราะด่ืมสุราและเมรัย.๕๒ 
- สัปปาณวรรคท่ี ๗ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 อน่ึง ภิกษุใด แกลง้พรากสัตวจ์ากชีวติ เป็นปาจิตตีย.์๕๓ 
- สหธรรมิกวรรคท่ี ๘ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่  
 อน่ึง ภิกษุใด อนัภิกษุทั้งหลายวา่กล่าวอยูโ่ดยชอบธรรม กล่าวอยา่งน้ีวา่ แน่ะเธอ 

ฉนัจกัยงัไม่ศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ียงัไม่ไดส้อบถามภิกษุอ่ืนผูฉ้ลาด ผู ้
ทรงวนิยั เป็นปาจิตตีย.์๕๔ 

-   รตนวรรตท่ี ๙ สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่ 
    อน่ึง ภิกษุใด ไม่ได้รับบอกก่อน ก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชาผู ้  

กษตัริย ์ไดรั้บมูรธาภิเษกแลว้ ท่ีพระราชายงัไม่เสด็จออก ท่ีรัตนะยงัไม่ออก เป็น
ปาจิตตีย.์๕๕ 

 
 ปาฏิเทสนียะ  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดปาฏิเทสนียะ ไวด้งัน้ี 

ค าใดท่ีเรากล่าวไวว้า่ ปาฏิเทสนียะ ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป ภิกษุ
ไม่มีญาติ หาโภชนะไดย้าก รับมาเองแลว้ฉนั เรียกวา่ ตอ้งธรรมท่ีน่าติ ภิกษุฉนั
อยู่ในท่ีนิมนต์ ภิกษุณีสั่งเสียอยู่ในท่ีนั้นตามพอใจ ภิกษุไม่ห้าม ฉันอยู่ในท่ีนั้น 
เรียกว่า ต้องธรรมท่ีน่าติ ภิกษุไม่อาพาธไปสู่ตระกูลท่ีมีจิตศรัทธา แต่มีโภค
ทรัพยน์อ้ย เขามิไดน้ าไปถวายและฉนัในท่ีนั้น เรียกวา่ ตอ้งธรรมท่ีน่าติ ภิกษุใด
ถา้อยูใ่นป่าท่ีน่ารังเกียจ มีภยัจ าเพาะหนา้ ฉนัภตัตาหารท่ีเขาไม่ไดบ้อกในท่ีนั้น 
เรียกวา่ ตอ้งธรรมท่ีน่าติ ภิกษุณีไม่มีญาติ ขอโภชนะท่ีผูอ่ื้นยึดถือวา่เป็นของเรา 
คือ เนยใส น ้ ามนั น ้ าผึ้ง น ้ าออ้ย ปลา เน้ือ นมสด และนมส้ม ดว้ยตนเอง ช่ือว่า 
ถึงธรรมท่ีน่าติ ในศาสนาของพระสุคต๕๖ 

                                                           

 ๕๒ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๕๗๕/๖๓๓. 
 ๕๓ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๖๓๑/๖๘๒. 
 ๕๔ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๖๘๐/๗๔๐. 
 ๕๕ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๗๓๔/๘๐๖. 
 ๕๖ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๔๑/๖๐๘. 



๓๗ 

 

ตวัอยา่งเช่น สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่ 
อน่ึง ภิกษุใด รับของเค้ียวก็ดี ของฉนัก็ดี ดว้ยมือของตน จากมือของนางภิกษุณีผู ้
มิใช่ญาติ ผูเ้ขา้ไปแลว้สู่ระแวกบา้น แลว้เค้ียวก็ดี ฉนัก็ดี อนัภิกษุนั้นพึงแสดงคืน
ว่า แน่ะเธอ ฉันตอ้งธรรมท่ีน่าติ ไม่เป็นท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืน
ธรรมนั้น.๕๗ 
 

 อนิยต  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดอนิยต ไวด้งัน้ี 

ค าใดท่ีเรากล่าวไวว้า่ อนิยต ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป กองอาบติั
ช่ือว่าอนิยต เพราะไม่แน่ บทอนัพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงท าแลว้โดยมิใช่ส่วน
เดียว บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอยา่งใดอยา่งหน่ึง เรียกวา่ อนิยต.๕๘ 

ตวัอยา่งเช่น สิกขาบทท่ี ๑ ความวา่ 
อน่ึง ภิกษุใดรูปเดียว ส าเร็จการนัง่ในท่ีลบั คือในอาสนะก าบงั พอจะท าการได้
มาตุคามผูเ้ดียว อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได ้เห็นภิกษุกบัมาตุคามนั้นนัน่แลว้ พูดข้ึน
ดว้ยธรรม ๓ ประการ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือดว้ยปาราชิกก็ดี ดว้ยสังฆาทิเสสก็ดี 
ด้วยปาจิตตียก์็ดี ภิกษุปฏิญญาซ่ึงก็นั่ง ถูกปรับด้วยธรรม ๓ ประการ คือด้วย
ปาราชิกบา้ง ดว้ยสังฆาทิเสสบา้ง ดว้ยปาจิตตียบ์า้ง อีกอยา่งหน่ึง อุบาสิกามีวาจา
ท่ีเช่ือได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น ธรรมน้ีช่ือ 
อนิยต.๕๙  
 

 เสขิยะ  
 ในคมัภีร์ปริวารของพระวินัยปิฎก พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกับอาบติัของพระสงฆ์ใน
หมวดเสขิยะ ไวด้งัน้ี 

ค าใดท่ีเรากล่าวไวว้่า เสขิยะ ดงัน้ี ท่านจงฟังค านั้น ดงัจะกล่าวต่อไป ขอ้น้ีเป็น
เบ้ืองตน้ เป็นขอ้ประพฤติ เป็นทาง และเป็นขอ้ระวงั คือ ส ารวม ของพระเสขะผู ้

                                                           

 ๕๗ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๗๘๑/๘๕๕. 
 ๕๘ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๓๗/๖๐๖. 
 ๕๙ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๖๓๒/๖๖๕. 



๓๘ 

 

ศึกษาอยู ่ผูด้  าเนินไปตามทางตรง สิกขาทั้งหลาย เช่นดว้ยสิกขานั้นไม่มี เพราะ
เหตุนั้น สิกขานั้น จึงเรียกวา่ เสขิยะ.๖๐ 

ตวัอยา่งเช่น  
หมวดสารูป สิกขาบทคู่ท่ี ๑ ความวา่  
- ภิกษุพึงท าความศึกษาวา่ เราจกันุ่งเป็นปริมณฑล.๖๑ 
หมวดโภชนปฏิสังยตุต ์ขอ้ ๗ ความวา่ 
- ภิกษุพึงท าความศึกษาวา่ เราจกัรับบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟ้ือ.๖๒ 
หมวดท่ี ๓ ธรรมมเทศนาปฏิสังยตุต ์สิกขาบทท่ี ๗ ความวา่ 
- ภิกษุพึงท าความศึกษาวา่ เราจกัไม่แสดงธรรมแก่บุคคลมีร่มในมือ.๖๓ 
หมวดท่ี ๔ ปกิณกะ สิกขาบทท่ี ๑๓ ความวา่ 
- ภิกษุพึงท าความศึกษาวา่ เราไม่อาพาธ จกัไม่ยนืถ่ายอุจจาระ หรือ ปัสสาวะ.๖๔ 

 
 อธิกรณสมถะ  
 ในคมัภีร์มหาวิภงัคข์องพระวินยัปิฎก ไดมี้การกล่าวถึงธรรมอนัเป็นเคร่ืองระงบัอธิกรณ์ ๗ 
ประการ หรือ อธิกรณสมถะ ไวด้งัน้ี 

ท่านทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นเคร่ืองระงบัอธิกรณ์ ๗ ประการ เหล่าน้ีแล มาสู่อุเทศ 
คือ พึงใหร้ะเบียบอนัพึงท าในท่ีพร้อมหนา้ ๑ พึงใหร้ะเบียบท่ียกสติข้ึนเป็นหลกั 
๑ พึงใหร้ะเบียบท่ีใหแ้ก่ภิกษุท่ีหายเป็นบา้แลว้ ๑ ท าตามสารภาพ ๑ วนิิจฉยัอาศยั
ความเห็นขา้งมาก ๑ กิริยาท่ีลงโทษแก่ผูผ้ดิ ๑ ระเบียบดงักลบไวด้ว้ยหญา้ ๑ เพื่อ
ระงบัอธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึนๆ แลว้.๖๕ 

 นอกจากน้ี สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยงัทรงจ าแนกสิกขาบท
ขา้งตน้ตามความหนกัเบาของโทษเป็น ๓ สถาน ดงัต่อไปน้ี   

กิริยาท่ีล่วงละเมิดพระบญัญติันั้น และมีโทษเหนือตนอยู่ ช่ือว่า อาบติั แปลว่า 
ความตอ้ง. อาบติันั้น กล่าวโดยโทษมี ๓ สถาน คือ อย่างหนกั ยงัผูต้อ้งให้ขาด

                                                           

 ๖๐ ว.ิป. (ไทย) ๑๐/๑,๐๔๔/๖๐๙-๖๑๐.  
 ๖๑ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๘๐๐/๘๘๒. 
 ๖๒ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๘๒๖/๙๐๑. 
 ๖๓ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๘๕๘/๙๒๗. 
 ๖๔ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๘๗๖/๙๔๓. 
 ๖๕ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๘๘๐/๙๔๘. 



๓๙ 

 

จากความเป็นภิกษุ ๑ อยา่งกลาง ยงัผูต้อ้งใหอ้ยูก่รรม คือ ประพฤติวตัรอยา่งหน่ึง
เพื่อทรมานตน ๑ อยา่งเบา ยงัผูต้อ้งใหป้ระจานตนต่อหนา้ภิกษุดว้ยกนั ๑ เม่ือได้
ท าดงัน้ีจึงจะพน้โทษนั้น. กล่าวอีกอย่างหน่ึงมี ๒ สถาน อาบติัท่ีแก้ไขไม่ได้ 
เรียกวา่ อเตกิจฉา ๑ ซ่ึงไดแ้ก่ อาบติัมีโทษอยา่งหนกั, อาบติัท่ียงัแกไ้ขได ้เรียกวา่ 
สเตกิจฉา ซ่ึงไดแ้ก่อาบติัอยา่งกลางและอยา่งเบา, อน่ึง อาบติันั้น วา่โดยช่ือมี ๗ 
อยา่ง ปาราชิก ๑ มีโทษอยา่งหนกั, สังฆาทิเสส ๑ มีโทษอยา่งกลาง, ถุลลจัจยั ๑ 
ปาจิตติยะ ๑ ปาฏิเทสนียะ ๑ ทุกกฎ ๑ ทุพภาษิต ๑ ทั้งหา้น้ีมีโทษอยา่งเบา.๖๖ 

 จากการจ าแนกความหนกัเบาของโทษดงักล่าว ดูเหมือนวา่การกระท าผิดถึงขั้นตอ้งขาดจาก
ความเป็นพระ หรือ ปาราชิก นั้นจะเป็นขอ้ท่ีพระสงฆพ์ึงระมดัระวงัให้มาก แต่แทจ้ริงแลว้สิกขาบท
ทุกข้อล้วนเป็นส่ิงท่ีพระสงฆ์ควรให้ความส าคญัและประพฤติปฏิบติัตามโดยเท่าเทียมกนั ดังท่ี
สมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร) ไดท้รงอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

อยา่เห็นวา่ อาบติัทุกกฎ ทุพภาสิต ปาจิตตีย ์นิสัคคีย ์เป็นอาบติัเล็กน้อย ถา้ตอ้ง
เขา้แล้วตกนรกนานยิ่งกว่าปาราชิกก็ได้ เพราะปาราชิกตอ้งเขา้แล้วก็ขาดจาก
ความเป็นพระ ถึงจะท าเขา้อีกก็เป็นบาปของคฤหสัถ ์ไม่เป็นอาบติัของภิกษุ เม่ือ
เข้าแล้วต้องปฏิญาณตนเป็นคฤหัสถ์หรือกลับบวชเป็นสามเณรรักษาศีลให้
บริสุทธ์ิ ก็ยงัไปสวรรคไ์ด ้เพราะสวรรคไ์ม่ห้าม ห้ามแต่มรรคผลนิพพาน ถา้ทน
อยูใ่นเพศสมณะจนตาย ถึงตกนรกก็นานเพียงกปัหน่ึงหรือนอ้ยกวา่ แต่อาบติัเจ็ด
กอง ตอ้งเขา้แลว้ไม่ขาดจากภิกษุ จึงท าให้ตกนรกนานถึงหม่ืนกปัแสนกปัก็ได ้
ถา้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบให้เป็นบุญกุศลเขา้ ก็จะเกิดในสวรรคแ์ละมนุษยสุ์คติ ตั้ง
หม่ืนกปัแสนกปัเหมือนกนั เป็นสมณะนั้นคุณอนนัต ์โทษมหนัต ์เช่น อาบติัใน
เสขิยวตัรตอ้งเขา้แลว้แค่ตวัเดียว แลว้ไม่แสดง แช่อยูใ่นอาบติั ถือวา่เล็กนอ้ย ก็
อาจจะท าใหบ้าปนั้นเจริญงอกงามข้ึนมากกวา่ปาราชิกก็ได.้๖๗ 

 ดงัท่ีสมเด็จพระวนัรัตน์ทรงอธิบายขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ถา้บุคคลใดอยูใ่นเพศบรรพชิต
แลว้ พึงส ารวมระวงัและประคบัประคองตนให้อยู่ในสังวรศีล แมอ้าบติัเพียงเล็กน้อยก็มิควร
ตอ้ง บรรพชิตจึงควรด ารงตนอยา่งมีสติตลอดเวลา เพราะอาบติัเบาก็อาจท าใหต้กอบายภูมิไดไ้ม่

                                                           

 ๖๖ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วนิัยมุข เล่ม ๑ หลกัสูตรนักธรรมช้ันตรี, หนา้ 
๑๑-๑๒. 
 ๖๗ สมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร), ศีลของพระและสมณวิสัย, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพธ์รรมสภา, ม.ป.ป.), หนา้ ๕-๖. 



๔๐ 

 

ต่างจากการต้องอาบัติหนัก อีกทั้ งการกระท าใดท่ีเป็นบุญหรือเป็นบาปของบรรพชิตยงั
ก่อใหเ้กิดผลกรรมท่ีเขม้ขน้กวา่การกระท าอนัเกิดจากบุคคลท่ีมิใช่บรรพชิตอีกดว้ย 
 
สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ 
 นอกจากสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ทั้งส้ิน ๒๒๗ ขอ้ดงักล่าวแลว้ ยงัมีสิกขาบทนอกพระ
ปาฏิโมกขอี์กจ านวนมากท่ีพระสงฆพ์ึงนอ้มน ามาปฏิบติัอยา่งครบถว้น ถึงแมจ้ะถูกจ าแนกไวใ้นส่วน
ของมารยาทและธรรมเนียมปฏิบติัอนัเรียกวา่อภิสมาจารสิกขา แต่สิกขาบทในแผนกน้ีก็สามารถท า
ให้เกิดโทษแก่พระสงฆถึ์งขั้นถุลลจัจยั และทุกกฎได ้ดงัท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ทรงจ าแนกไว ้ดงัน้ี 

สิกขาบทแผนกน้ี มาในขนัธกะเป็นพื้น ไม่ไดบ้อกจ านวนเหมือนสิกขาบทใน
พระปาฏิโมกข ์จดัเป็นพวกๆ ตามกิจหรือวตัถุ เรียกวา่ขนัธกะอนัหน่ึงๆ เช่น วา่
ดว้ยอุโบสถ จดัไวพ้วกหน่ึง เรียกว่าอุโบสถขนัธกะ...  และสิกขาบทแผนกน้ีมี
รูปเป็น ๒ คือ เป็นข้อห้าม ๑ เป็นข้ออนุญาต ๑. และข้อห้ามนั้นปรับอาบัติ
โดยตรงมีเพียง ๒ คือ ถุลลจัจยั ๑ มีห่างๆ และพน้จากมุขแห่งปฏิบติั, ทุกกฎ ๑ มี
เป็นพื้นไป ท่ีไม่ไดป้รับอาบติัโดยตรง เป็นแต่กล่าววา่ อยา่ๆ ไม่ๆ เป็นค าแนะค า
สอนก็มี เช่นน้ีมีอยูใ่นกถาทั้งหลายอนักล่าวเป็นเร่ืองๆ ไป เม่ือไม่เอ้ือเฟ้ือในท่ีจะ
เวน้ พระอาจารยท์่านปรับเป็นทุกกฎดุจในเสขิยะ.๖๘  

 ทั้งน้ี สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ท่านไดท้รงรวบรวมและแบ่ง
อภิสมาจารสิกขาออกเป็น ๑๒ กณัฑ ์(กณัฑท่ี์ ๑๑-๒๒) ตามเร่ืองหรือกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 
   ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๑ กายบริหาร  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไวผ้มยาวไดส้องเดือน หรือยาวสององคุลี.๖๙   
ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๒ บริขารบริโภค 

 ส าหรับด้ายท่ีจะน ามาท าจีวรนุ่งห่มนั้น พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว ้๖ ชนิด 
กล่าวคือ  

                                                           

 ๖๘ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วนิัยมุข เล่ม ๑ หลกัสูตรนักธรรมช้ันตรี, หนา้  
๑-๒. 
 ๖๙ ว.ิจู. (ไทย) ๙/๑๓/๖. 



๔๑ 

 

 ท่ีช่ือวา่ดา้ยนั้น มี ๖ อยา่ง คือ ท าดว้ยเปลือกไม ้๑ ท าดว้ยฝ้าย ๑ ท าดว้ยไหม ๑ ท า
ดว้ยขนสัตว ์๑ ท าดว้ยป่าน ๑ ท าดว้ยสัมภาระเจือกนัใน ๕ อยา่งนั้น ๑.๗๐ 

ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๓ นิสัย 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิทธิวิหาริกผูป้ระพฤติชอบ อุปัชฌายะไม่พึงประณาม รูป

ใดประณามตอ้งอาบติัทุกกฎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง สิทธิวิหาริผูป้ระพฤติมิ
ชอบ อุปัชฌายะจะไม่ประณามไม่ได ้รูปใดไม่ประณามตอ้งอาบติัทุกกฎ.๗๑ 

ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๔ วตัร 
 พระอุปัชฌายะอาพาธตอ้งพยาบาลตลอดชีวิต วตัรดงักล่าวมาน้ีเป็นอุปัชฌาย

วตัร อนัสิทธิวหิาริกพึงประพฤติชอบ.๗๒ 
ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๕ คารวะ 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พึงงามในธรรมวินยัน้ีเป็นแน่ ถา้พวกเธอบวชในธรรมวนิยั
อนัเรากล่าวดีแลว้อย่างน้ี จะพึงมีความเคารพ มีความย  าเกรง มีความประพฤติ
เสมอภาค อยูใ่นอาจารย ์ในภิกษุปูนอาจารย ์ในอุปัชฌายะ ในภิกษุปูนอุปัชฌายะ
... เม่ืออาจารย ์ภิกษุปูนอาจารย ์อุปัชฌายะ ภิกษุปูนอุปัชฌายะ เดินมิได้สวม
รองเทา้ ภิกษุไม่พึงเดินสวมรองเทา้ รูปใดเดินสวมรองเทา้ ตอ้งอาบติัทุกกฎ.๗๓ 

ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๖ จ าพรรษา 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจ าพรรษาในโพรงไม ้รูปใดจ า ตอ้อาบติัทุกกฎ.๗๔ 

ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๗ อุโบสถ ปวารณา 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหน่ึง สงฆ์ไม่พึงสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่ง 

รูปใดสมมติ ตอ้งอาบติัทุกกฎ.๗๕ 
ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๘ อุปปถกิริยา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ รูปใดประพฤติ 
พึงปรับอาบติัตามธรรม.๗๖ 

                                                           

 ๗๐ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๓/๑๕๔/๑๐๘๐. 
 ๗๑ ว.ิม. (ไทย) ๖/๘๔/๑๖๒. 
 ๗๒ ว.ิจู. (ไทย) ๙/๔๔๖/๓๘๗. 
 ๗๓ ว.ิม. (ไทย) ๗/๘/๑๗. 
 ๗๔ ว.ิม. (ไทย) ๖/๒๑๘/๕๕๑. 
 ๗๕ ว.ิม. (ไทย) ๖/๑๕๘/๓๙๘. 
 ๗๖ ว.ิจู. (ไทย) ๙/๑๙๔/๗๒. 



๔๒ 

 

ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๑๙ กาลิก ๔ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉนัเน้ือมนุษย ์รูปใดฉนั ตอ้งอาบติัถุลลจัจยั อน่ึง 

ภิกษุยงัมิไดพ้ิจารณา ไม่พึงฉนัเน้ือ รูปใดฉนั ตอ้งอาบติัทุกกฎ.๗๗ 
ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๒๐ ภณัฑะต่างเจา้ของของสงฆ ์

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เม่ือภิกษุถึงมรณภาพ สงฆเ์ป็นเจา้ของบาตรจีวร แต่ภิกษุผู ้
พยาบาลไขมี้อุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆม์อบไตรจีวรและบาตรให้แก่ภิกษุ
ผูพ้ยาบาลไข ้บรรดาส่ิงของเหล่านั้น ส่ิงใดเป็นลหุภณัฑ์ ลหุบริขาร ส่ิงนั้นเรา
อนุญาตให้สงฆพ์ร้อมเพรียงกนัแบ่ง บรรดาส่ิงของเหล่านั้น ส่ิงใดเป็นครุภณัฑ์ 
ครุบริขาร ส่ิงนั้นเป็นของสงฆ์ผูอ้ยู่ในจตุรทิศ ทั้งท่ีมาแลว้และยงัไม่มา ไม่ควร
แบ่ง ไม่ควรแจก.๗๘ 

ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๒๑ วนิยักรรม 
 ภิกษุปิดลหุกาบติั ดว้ยส าคญัวา่ เป็นครุกาบติั ก็ดี ปิดครุกาบติั ดว้ยส าคญัวา่ เป็น

ลหุกาบติั ก็ดี; อน่ึง เธออยูใ่นพวกอลชัชี อาบติัไม่เป็นอนัปิด.๗๙ 
ตัวอย่าง กณัฑท่ี์ ๒๒ ปกิณณกะ 

 ขอ้ท่ีทรงอนุญาตเฉพาะกาล ท่ีภิกษุถูกงูกดัอย่างน้ีว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตยามหาวกิฎั ๔ คือ มูตร คูถ เถา้ ดิน. ยามหาวกิฎันั้น เฉพาะในกาลนั้น แม้
ไม่รับประเคน ก็ควร, ในกาลอ่ืนหาควรไม่.๘๐ 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามสิกขาบท
จ านวนมากทั้งในและนอกพระปาฏิโมกข ์โดยเฉพาะสิกขาบทในพระปาฏิโมกขน์ั้นถือเป็นสามญัศีล
ของพระสงฆ ์ซ่ึงชินสภเถระได้ขยายความวา่ “สามญัศีลหรือปกติศีล คือ ศีลประจ าฐานะของแต่ละ
คน เช่น สามญัศีลของคนท่ีเป็นมนุษยโ์ดยทัว่ไปตามปกติ ได้แก่ เบญจศีล มี ๕ ขอ้... ของภิกษุมี 
๒๒๗ ขอ้ ภิกษุณีมี ๓๑๑ ขอ้... เป็นปกติศีลท่ีตอ้งศึกษาและรักษาเอง เพื่อป้องกนัฐานะของท่าน
ไม่ให้บกพร่อง”๘๑ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการอบรมและควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่
ในความดีงามและปกติสุข อนัถือเป็นขอ้ปฏิบติัขั้นตน้เพื่อการฝึกตนตามหลกัไตรสิกขาเท่านั้น  

                                                           

 ๗๗ ว.ิม. (ไทย) ๗/๕๙/๙๗. 
 ๗๘ ว.ิม. (ไทย) ๗/๑๖๗/๓๐๗. 
 ๗๙ ว.ิจู. (ไทย) ๘/๕๘๔/๔๗๔. 
 ๘๐ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๓/๑๔๔/๑,๐๕๑. 
 ๘๑ ชินสภเถระ, พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อกัษร
สมัพนัธ์, ๒๕๕๘), หนา้ ๑๐๓. 



๔๓ 

 

 นอกจากน้ี พระสงฆย์งัตอ้งปฏิบติัตามสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์หรืออภิสมาจารหมวด
ต่างๆ อีกด้วย ถึงแมว้่าสิกขาบทดงักล่าวจะมิใช่ปัจจยัหลกัในการบรรลุสมณธรรมของพระสงฆ์
เช่นเดียวกบัสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ แต่ก็ถือเป็นส่วนส่งเสริมให้พระสงฆ์มีการแสดงออกทาง
กายและวาจาท่ีเหมาะสมกับสมณเพศมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น โคลิสสานิสูตร ในคัมภีร์พระ
สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก ์เม่ือพระสารีบุตรพบวา่โคลิสสานิภิกษุไดก้ระท าการอนั
ผิดต่อมารยาทอนัดีของภิกษุโดยการไปนัง่แทรกภิกษุรูปอ่ืน ท่านจึงเรียกภิกษุทุกรูปมารวมตวักนั
อยา่งพร้อมเพรียงเพื่อตกัเตือนมิใหก้ระท าเช่นภิกษุรูปดงักล่าว ความวา่ 

ดูก่อนผูมี้อายุทั้งหลาย อนัภิกษุผูส้มาทานอรัญญิกธุดงค ์เม่ือไปสู่สงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์
ควรเป็นผูฉ้ลาดในท่ีนั่งด้วยดีดังน้ีว่า เราจกัไม่เบียดภิกษุผูเ้ถระ เราจกัไม่ห้าม
อาสนะภิกษุผูน้วกะ. ถา้ภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค ์เม่ือไปสู่สงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ไม่
เป็นผู ้ฉลาดในท่ีนั่ง จะมีผู ้ว่าภิกษุนั้ นได้ว่า ท่านน้ีใดไม่รู้จักธรรม แม้เพียง
อภิสมาจารกวตัร จะมีประโยชน์อะไรดว้ยการเสรีอยูใ่นป่า แก่ท่านผูน้ี้ซ่ึงสมาทาน
อรัญญิกธุดงค์อยู่แต่ผูเ้ดียวเล่าจะมีผูว้่าภิกษุนั้นได้ดงัน้ี เพราะฉะนั้น อนัภิกษุผู ้
สมาทานอรัญญิกธุดงค ์เม่ือไปสู่สงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์ควรเป็นผูฉ้ลาดในท่ีนัง่๘๒            

 นอกจากการไปนั่งแทรกภิกษุรูปอ่ืนดงักล่าวแล้ว ในโคลิสสานิสูตร พระสารีบุตรยงัได้
กล่าวถึงมารยาทท่ีภิกษุควรประพฤติปฏิบติัอีกหลายประการ อาทิเช่น ควรเป็นผูว้า่ง่าย ไม่ควรเป็นผู ้
คะนองกายคะนองวาจา และไม่ควรเป็นผูป้ากกลา้เจรจาเกล่ือนกล่น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่
การท าผิดมารยาทอนัดีงามของพระสงฆ์จะมิไดส่้งผลทางลบต่อตวัพระสงฆ์และสังคมมากเท่ากบั
การกระท าผิดศีลในพระปาฏิโมกข์ แต่อาจมีผลกระทบชัดเจนในด้านความเล่ือมใสศรัทธาของ
ประชาชนผูพ้บเห็น ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นสิกขานิสังสสูตร ในพระสุตตนัตปิฎก องัคุตร
นิกาย จตุกกนิบาต ความว่า “สิกขา คือ อภิสมาจารเราบญัญติัแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินยัน้ี เพื่อ
ความเล่ือมใสของผูท่ี้ยงัไม่เล่ือมใส เพื่อความเล่ือมใสยิ่งข้ึนของผูเ้ล่ือมใสแล้ว ด้วยประการใดๆ 
สาวกนั้นเป็นผูมี้ปรกติไม่ท าสิกขานั้นให้ขาด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย ยอ่มสมาทานศึกษา
อยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย ดว้ยประการนั้นๆ ฯ”๘๓ ดงันั้น พระสงฆจึ์งควรใส่ใจศึกษาอภิสมาจารต่างๆ 
ด้วย เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองและเพื่อให้ประชาชนเล่ือมใสศรัทธา เพราะถ้าประชาชนรู้สึกไม่
เล่ือมใสศรัทธาแลว้ ปัจจยัส่ีอนัเป็นส่ิงส าคญัต่อการด ารงชีวติของพระสงฆก์็อาจไม่มีหรือไม่เพียงพอ 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีพระสงฆจ์ าเป็นตอ้งไดรั้บจากประชาชนผูศ้รัทธาเล่ือมใสเป็นส าคญั อีกทั้ง ยงัอาจมี
ผลกระทบทางออ้มต่อการบ าเพญ็เพียรทางจิตเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน อีกดว้ย 

                                                           

 ๘๒ ม.ม. (ไทย) ๒๐/๒๐๕/๔๐๗-๔๐๘. 
 ๘๓ องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) ๓๕/๒๔๕/๖๐๗. 



๔๔ 

 

๒.๓.๒ มรรควธีิในการเข้าถึงสมณสารูปภายใน 
 ในการพฒันาสมณสารูปภายในนั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัการปฏิบติัภาวนาตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไว ้และปัจจยัพิเศษประการหน่ึงซ่ึงน าไปสู่การดบัทุกข์ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
จนอาจเรียกได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ก็คือ การเกิดข้ึนของมรรคมีองค์ ๘๘๔ ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ทรงตรัสยนืยนักบัสุภทัทปริพาชกในวนัท่ีท่านจะปรินิพพาน ถึงความส าคญัของมรรค มี
องค์ ๘ ตามท่ีปรากฏเน้ือความในมหาปรินิพพานสูตร ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค ดงัต่อไปน้ี 

ดูกรสุภทัทะ อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ หาไม่ได้ในธรรมวินัยใด แม้
สมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็หาไม่ไดใ้นธรรมวนิยันั้น อริยมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ หาไดใ้นธรรมวินยัใด แมส้มณะท่ี ๑ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ หาไดใ้นธรรมวินยั
นั้น สุภทัทะ อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ หาไดใ้นธรรมวินยัน้ี มีสมณะท่ี 
๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็มีอยู่ในธรรมวินยัน้ี ลทัธิอ่ืนๆว่างจากสมณะผูรู้้ สุภทัทะ ก็
ภิกษุเหล่าน้ีพึงอยูโ่ดยชอบ โลกจะไม่พึงวา่งจากพระอรหนัตท์ั้งหลาย.๘๕ 

 จากท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัสุภทัทปริพาชกนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามรรคมีองค์ ๘ เป็น
ปัจจยัส าคญัต่อกระบวนการดบัทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง เพราะท าให้มีการเกิดข้ึนของสมณะทั้ง ๔ กลุ่ม อนั
ไดแ้ก่ พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบนัจนถึงพระอรหนัต ์ซ่ึงมรรคมีองค ์๘ ดงักล่าวไม่ปรากฏวา่มี
ในค าสอนของศาสนาอ่ืน แต่มีเฉพาะในค าสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้น หรืออาจกล่าวอีกอย่าง
หน่ึงว่ามีเพียงพระพุทธศาสนาเท่านั้ นท่ีมีแนวทางในการปฏิบัติภาวนาท่ีสามารถน าพามวล
มนุษยชาติไปสู่การพน้ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย อุปริปัณณาสก์ ได้
อธิบายขยายความรายละเอียดแต่ละขอ้ของมรรคมีองค ์๘ อนัเป็นขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัแห่งทุกข์ 
ดงัน้ี 

ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เป็นไฉน ไดแ้ก่
มรรคมีองค์ ๘ อนัประเสริฐน้ีแล ซ่ึงมีดงัน้ี (๑) สัมมาทิฐิ (๒) สัมมาสังกปัปะ 
(๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากมัมนัตะ (๕) สัมมาอาชีวะ (๖) สัมมาวายามะ (๗) 
สัมมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ. 

                                                           

 ๘๔ พระครูภาวนาวสุิทธิคุณ (ชชัวาล ชินสโภ), ปธานกมัมฏัฐานาจริยะแห่งศูนยก์ลางการศึกษาวปัิสสนา
ธุระพทุธวหิาร วดัพระธรรมจกัร จ.นครนายก. สมัภาษณ์, ๕ กนัยายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๕ ท.ีม. (ไทย) ๑๓/๑๓๘/๓๑๘. 



๔๕ 

 

ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิ เป็นไฉน ไดแ้ก่ ความรู้ในทุกข ์ความรู้ใน
ทุกขสมุทยั ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีเรียกว่า 
สัมมาทิฐิ. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ก็สัมมาสังกปัปะ เป็นไฉน ไดแ้ก่ ความด าริในเนกขมั
มะ ความด าริในอนัไม่พยาบาท ความด าริในอนัไม่เบียดเบียน น้ีเรียกว่า สัมมา
สังกปัปะ. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ก็สัมมาวาจา เป็นไฉน ไดแ้ก่ เจตนาเป็นเคร่ืองงดเวน้
จากพูดเท็จ จากพูดส่อเสียด จากพูดค าหยาบ จากเจรจาเพ้อเจ้อ น้ีเรียกว่า 
สัมมาวาจา. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็สัมมากมัมนัตะ เป็นไฉน ไดแ้ก่ เจตนาเป็นเคร่ือง     
งดเว้นจาก ปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร น้ีเรียกว่า 
สัมมากมัมนัตะ. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินยั
น้ี ละมิจฉาชีพแลว้ ส าเร็จความเป็นอยูด่ว้ยสัมมาชีพ น้ีเรียกวา่ สัมมาอาชีวะ. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็สัมมาวายามะ เป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
ย่อมให้เกิดฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว ้เพื่อไม่ให้
อกุศลธรรมอนัลามกท่ียงัไม่เกิด ให้เกิดข้ึน ๑ เพื่อละอกุศลธรรมอนัลามกท่ี
เกิดข้ึนเสียแลว้ ๑ เพื่อใหกุ้ศลธรรมท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึน เพื่อความตั้งมัน่ ไม่ฟ่ัน
เฝือ เพิ่มพูน เจริญ และบริบูรณ์ของกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว ๑ น้ีเรียกว่า 
สัมมาวายามะ. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็สัมมาสติ เป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยัน้ี เป็นผู ้
พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สึกตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียไดอ้ยู ่เป็นผูพ้ิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เป็นผูพ้ิจารณาเห็นจิตในจิตะ 
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รู้สึกตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียไดอ้ยู ่น้ีเรียกวา่ สัมมาสติ. 
ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิ เป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยัน้ีสงดั
จากกาม สงดัจากอกุศลธรรม เขา้ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่
วิเวกอยู ่เขา้ทุติยฌาน... อยู ่เป็นผูว้างเฉย เพราะหน่ายปีติ มีสัมปชญัญะอยู ่และ
เสวยสุขด้วยนามกาย เข้าตติยฌาน... อยู่  เข้าจตุตถฌาน... อยู่  น้ี เ รียกว่า 
สัมมาสมาธิ.  



๔๖ 

 

ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย น้ีเรียกวา่ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ๘๖  
 ยิง่ไปกวา่นั้น มรรคมีองค ์๘ น้ียงัมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบักิจท่ีสมณะพึงกระท า ๓ ประการ อนั
ไดแ้ก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา หรือรวมเรียกวา่ไตรสิกขา เพื่อเป็นหนทางใน
การเขา้ถึงความดบักิเลสหรือกองทุกขท์ั้งหลาย ดงัท่ีภิกษุณีธรรมทินนาไดอ้ธิบายแก่อุบาสิกาวสิาขะ 
ดงัน้ี 

คุณวิสาขะ ขนัธ์ทั้ง ๓ พระผูมี้พระภาคเจา้จะไดท้รงสงเคราะห์ดว้ยอริยมรรคมี
องค์ ๘ หามิได ้ก็แลอริยมรรคมีองค์ ๘ พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงสงเคราะห์ดว้ย
ขนัธ์ทั้ง ๓ ต่างหาก คุณวิสาขะ สัมมาวาจา ๑ สัมมากมัมนัตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ 
ธรรมเหล่าน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงสงเคราะห์ด้วยกองศีล. สัมมาวายามะ ๑ 
สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ ธรรมเหล่าน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงสงเคราะห์ดว้ย
กองสมาธิ. สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาสังกปัปะ ๑ ธรรมเหล่าน้ีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรง
สงเคราะห์ดว้ยกองปัญญา.๘๗ 

 จากค ากล่าวของภิกษุณีธรรมทินนาขา้งต้น ท าให้เห็นว่าไตรสิกขาเป็นระบบการปฏิบติั
ธรรมท่ีสมบูรณ์ เพราะเป็นการน าเอาเน้ือหาของมรรคทั้ง ๘ องคไ์ปใชอ้ยา่งครบถว้น ดงันั้น มรรคมี
องค ์๘ จึงสรุปลงในไตรสิกขา ไดด้งัน้ี  
 ๑. อธิสีลสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ และสัมมาอาชีวะ  
 ๒. อธิจิตสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   
 ๓. อธิปัญญาสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกปัปะ 
 นอกจากน้ี มรรคมีองค ์๘ และไตรสิกขายงัมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวิสุทธิ ๗ หรือความบริสุทธ์ิ
หมดจดจากกิเลสท่ีพฒันาข้ึนไปตามล าดบั ๗ ขั้นตอน กล่าวคือ “สีลวิสุทธิ เพราะกล่าวถึงศีลมีปาฏิ
โมกขสังวร เป็นตน้... จิตตวิสุทธิ เพราะกล่าวถึงเมตตาเป็นตน้... ทิฏฐิวิสุทธิ เพราะกล่าวถึงการ
ก าหนดรูปนาม เป็นตน้. วิสุทธิ ๓ ขา้งตน้ท่ีกล่าวแลว้ วิสุทธิ ๔ ประการ คือ กงัขาวิตรณวิสุทธิ ๑ มคั
คามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ ๑ ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ ๑ ญาณทสัสนวิสุทธิ ๑ เป็นอนัท่านกล่าวไว้
แล้ว (ครบ ๗ ประการ)”๘๘ โดยมีล าดับในการพฒันาดังปรากฏในรถวินีตสูตร ในพระคัมภีร์
สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์ซ่ึงพระปุณณมนัตานีบุตรไดก้ล่าวกบัพระสารีบุตร ความวา่  

ผูมี้อายุ ข้อน้ีก็ฉันนั้น สีลวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิ จิตตวิสุทธิเป็น
ประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่กงัขาวิตรณวิสุทธิ กงัขา

                                                           

 ๘๖ ม.อุ. (ไทย) ๒๓/๗๐๔/๓๘๕-๓๘๗. 
 ๘๗ ม.มู. (ไทย) ๑๙/๕๐๘/๓๒๗. 
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๔๗ 

 

วิตรณวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ มคัคามคัคญาณทสั
สนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวิ
สุทธิเป็นประโยชน์แก่ญาณทสัสนวิสุทธิ ญาณทสัสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่
อนุปาทาปรินิพพาน๘๙ 

 จากวสุิทธิ ๗ ขั้นดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การรักษาศีลใหบ้ริสุทธ์ิหรือสีลวสุิทธิเป็นพื้นฐานของ
การพฒันาจิตตวิสุทธิและวิสุทธิขั้นอ่ืนๆ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของพระพิพิธธรรม
สุนทร ท่ีวา่ “ในแต่ละวสุิทธิ เป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนั จะเจริญเพียงอยา่งเดียวหรือจะขา้มขั้นกนัไม่ได ้
ตอ้งเจริญอยา่งต่อเน่ืองกนั และไม่อาจเกิดข้ึนเองโดยล าพงั กล่าวคือ สีลวสุิทธิ ตอ้งเป็นปัจจยัแก่ จิตต
วสุิทธิ และจิตตวสุิทธิก็เป็นปัจจยัแก่ปัญญาวสุิทธิ การท่ีจะเป็นวิสุทธิหรือไม่เป็นวสุิทธินั้นข้ึนอยูก่บั
การโยนิโสมนสิการ”๙๐ จากท่ีกล่าวมา ท าให้สามารถจ าแนกวิสุทธิทั้ง ๗ ตามหลกัไตรสิกขาและ
มรรคมีองค ์๘ จะไดด้งัน้ี  
 
อธิสีลสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ และสัมมาอาชีวะ ซ่ึงเป็นการพฒันาสีลวสุิทธิ ดงัน้ี 
 สีลวสุิทธิ หรือ ความหมดจดแห่งศีล คือ การถือศีลอยา่งไม่งมงาย ละสีลพัพตัตปรามาส ดว้ย
การมีศรัทธาพละสมดุลกบัปัญญาพละ ไม่ศรัทธาจนถืออย่างไม่เขา้ใจ หรือมีปัญญามาก เกิดความ
ลงัเลสงสัย ไดแ้ต่ถือแต่ใจกลบัไม่มีศรัทธา นอกจากน้ี พระพิพิธธรรมสุนทร ไดร้วบรวมรายละเอียด
เร่ืองสีลวสุิทธิจากพระอภิธรรมปิฎกไวด้งัน้ี 

สีลวิสุทธิ หมายถึง ศีลเพื่อละกิเลส มิใช่ศีลเพื่อกิเลส ศีลแต่ละขอ้ล้วนมาจาก
อ านาจจิตใจ  ไม่ใช่มาจากร่างกาย หรือจากอ านาจภายนอก ศีลมีทั้งท่ีบริสุทธ์ิ
และไม่บริสุทธ์ิ ท่ีไม่บริสุทธ์ิ คือ ศีลท่ีรักษาเพราะตอ้งการไดบุ้ญ อยากร ่ ารวย
ทรัพยสิ์น ปรารถนาไปเกิดอีกในท่ีดี ๆ เป็นตน้ ส่วนศีลท่ีเป็นวิสุทธินั้นตอ้งเป็น
ศีลท่ีถือเพื่อปรารถนาพระนิพพานเท่านั้น ศีลท่ีจดัเป็นศีลวสุิทธิมี 4 อยา่ง คือ ปา
ติโมกขสังวรศีล, อินทรียสังวรศีล, อาชีวะปาริสุทธิศีล และ ปัจจยสันนิสิตศีล 
ปาติโมกขสังวรศีล เป็นความบริสุทธ์ิในการประพฤติตามธรรมวินยัท่ีพระพุทธ
องค์บญัญติัไว ้พระภิกษุท่ีมาบวชในพระพุทธศาสนา  มิใช่บวชเพื่อลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข แต่บวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ ให้พ้นจากทุกข์ พ้นจาก
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๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙).  
 

http://abhidhamonline.org/visudhi.htm


๔๘ 

 

สังสารวฏัของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เท่านั้น ปาติโมกขสังวรศีลน้ีจะบริสุทธ์ิได ้ก็
ด้วยก าลงัของศรัทธาท่ีจะพน้ทุกข์จริง ๆ จึงจะรักษาได้ เป็นศีลของพระภิกษุ
โดยตรง ส่วนฆราวาสจะใชเ้พียงศีล ๕ หรืออุโบสถศีลเท่านั้น 
อินทรียสังวรศีล คือ ความบริสุทธ์ิในการส ารวมทวารทั้ง 6 ในขณะตาเห็นรูป หู
ได้ยินเสียง จมูกได้กล่ิน ล้ินรู้รส กายถูกตอ้ง ใจรู้ธรรมารมณ์ โดยการส ารวม
ไม่ให้อภิชฌาและโทมนสัเขา้อาศยัได ้กิเลส คือ ความรัก ความโกรธ ความหลง 
เขา้ครอบง าไม่ได ้อินทรียส์ังวรน้ีจะบริสุทธ์ิไดก้็ดว้ยก าลงัของสติ 
อาชีวะปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธ์ิในการเล้ียงชีพ ส่ิงใดท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ยพระ
ธรรมวินยั จะไม่กา้วล่วงเด็ดขาด ถึงแมชี้วิตตอ้งตกต ่าหรือตายไปก็ยอม แต่ไม่
ยอมผดิศีล โดยส่วนมากแลว้คนเรามกัจะผดิศีลเพราะเห็นแก่ลาภ เห็นแก่ยศ เห็น
แก่ญาติ และเห็นแก่ชีวติ แต่อาชีวะปาริสุทธิศีลน้ีไม่ยอมมีท่ีสุด แมเ้พราะลาภ ยศ 
หรือญาติ หรือเพราะชีวิต เพราะชีวิตเป็นไปเพื่อทุกข์ จึงรักษาพระธรรมวินยั
ดีกว่า เพราะพระธรรมวินัยช่วยสงเคราะห์แก่สัตว์โลกให้ถึงความพ้นทุกข์ 
อาชีวะปาริสุทธิศีลน้ีจะบริสุทธ์ิไดก้็ดว้ยก าลงัของวริิยะ 
ปัจจยสันนิสิตศีล คือ ความบริสุทธ์ิในการรับปัจจยั ขณะท่ีพระภิกษุจะรับปัจจยั 
๔ ต้องพิจารณาเสียก่อนว่า ควรแก่สมณะหรือไม่ ถ้าไม่ควรก็ไม่รับ การใช้
เคร่ืองนุ่งห่มก็เช่นกันต้องพิจารณาก่อนว่า นุ่งห่มเพื่ออะไร มิใช่เพื่อความ
สวยงาม แต่เพื่อกนัความหนาว ความร้อน แมลงต่าง ๆ เป็นตน้ อนัเป็นเหตุไม่
สะดวก แก่การเจริญสมณะธรรม ปัจจยสันนิสิตศีลจะบริสุทธ์ิไดก้็ดว้ยก าลงัของ
ปัญญา๙๑ 

 จากขอ้ความขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่ การท าใหศี้ลบริสุทธ์ินั้นตอ้งประกอบไปดว้ยการรักษาศีล
ทั้งส่ีกลุ่มดงักล่าว มิไดมี้แต่เพียงการพยายามรักษาปาฏิโมกขสังวรศีลเท่านั้น หากแต่ยงัครอบคลุมถึง
อินทรียสังวรศีล อาชีวะปาริสุทธิศีล และ ปัจจยสันนิสิตศีลอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะ
ท าให้ศีลทั้งส่ีกลุ่มดงักล่าวมีความบริสุทธ์ิบริบูรณ์ก็คือ พละ ๕ ดงัท่ีอุบาสิกาแนบ มหานีรานนท ์ได้
กล่าววา่ “ภิกษุท่านท าปาฏิโมกขสังวรศีลให้บริสุทธ์ิไดด้ว้ยก าลงัของศรัทธา และอินทรียวงัวรศีลจะ
บริสุทธ์ิหมดจดไดด้ว้ยสติ ส่วนอาชีวปาริสุทธิศีลจะบริสุทธ์ิไดด้ว้ยวิริยะ... ส าหรับปัจจยัสันนิสิตศีล
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น้ีคือ ภิกษุทั้งหลายจะรับปัจจยัทั้ง ๔ ตอ้งพิจารณาเสียก่อนว่าควรแก่สมณะหรือไม่ ถ้าไม่ควรแก่
สมณะแลว้ก็ไม่รับ ตอ้งพิจารณาดว้ยปัญญา... ฉะนั้นศีลอนัน้ีจะบริสุทธ์ิไดด้ว้ยปัญญา”๙๒  
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัอินทรียสังวรศีลควรเป็นศีลกลุ่มแรกท่ีผูป้ฏิบติัพึงรักษาให้
บริสุทธ์ิก่อน ดงัท่ีชินสภเถระไดก้ล่าววา่ “การท่ีจะท าให้ศีลในสิกขา ๓ บริบูรณ์ได ้ผูป้ฏิบติัมีความ
จ าเป็นตอ้งท าอินทรียสังวรศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ไดก่้อน”๙๓ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีพระศรีคมัภีรญาณ 
(สมจินต ์วนัจนัทร์) ไดใ้หเ้หตุผลวา่ “การส ารวมอินทรีย ์(อินทรียสังวร) ถือเป็นด่านแรกท่ีจะป้องกนั
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกไม่ให้เขา้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดกิเลสตณัหาน าพาให้ละเมิดศีลสิกขาบท”๙๔ จึง
อาจกล่าวไดว้า่ ถา้ผูป้ฏิบติัเร่ิมตน้ท่ีการส ารวมอินทรียท์ั้ง ๕ อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กายของตนให้
ไดก่้อน ธรรมารมณ์อนัเกิดแก่ใจก็จะนอ้ยลง และเป็นเหตุให้การรักษาศีลอีกสามกลุ่มท่ีเหลือเป็นไป
ดว้ยความสะดวกมากยิ่งข้ึน ดงัท่ีอุบาสิกาแนบ มหานีรานนท ์ไดเ้ปรียบเปรยไวว้า่ “พวกท่ีไม่ส ารวม
อินทรียก์็เหมือนคนท่ีมุงหลงัคาไม่ดี เวลาฝนตกลงมาก็ยอ่มจะหยดรดถูกตวัเสมอ คลา้ยกบักิเลสท่ี
ร่ัวไหลเขา้มาทางตา หู จมูก ล้ิน กายน้ีจะมารดจิตใจเสมอ และตวัเราก็จะตอ้งเช็ดน ้ าตามเร่ือยๆ ไป 
ถา้หากวา่ผูท่ี้มีการส ารวมอินทรียเ์หมือนกบัคนท่ีมุงหลงัคาดีแลว้ ฝนยอ่มไม่ร่ัวลงมารดตวั เราก็ไม่
ตอ้งคอยเช็ดน ้าฝน”๙๕     
 จากท่ีกล่าวมา มีขอ้สังเกตประการหน่ึงวา่เม่ือเขา้สู่การปฏิบติัภาวนา ศีลต่างๆ ดงักล่าวจะมี
บทบาทในอีกลกัษณะหน่ึง คือเป็นศีลทางจิต ดงัท่ีชินสภเถระกล่าวว่า “ศีลในสิกขา ๓ เป็นศีลใน
ขั้นตอนการศึกษาวิชาการตรัสรู้เพื่อดบัทุกข์ของพระอริยเจา้นั้น จะเกิดข้ึนพร้อมกบัส่วนประกอบ
ของสิกขาอีก ๒ ประการ ไดแ้ก่ สมาธิและปัญญา ไม่เกิดตามล าพงั ไม่เกิดก่อน ไม่เกิดหลงั... ตาม
หลกัฐานน้ี จะเห็นได้ด้วยปัญญาว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ในสิกขา ๓ น้ี เกิดข้ึนพร้อมกนั ในขณะจิต
เดียวกนักบัท่ีจิตหลุดพน้จากสวะทั้งปวง”๙๖ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสกบัภิกษุทั้งหลาย
วา่ “สมาธิอนัศีลอบรมแลว้ มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอนัสมาธิอบรมแลว้ มีผลมาก มีอานิสงส์
มาก จิตอนัปัญญาอบรมแล้ว ก็หลุดพน้ด้วยดี โดยแท้จากอาสวะทั้งหลาย”๙๗ ดังนั้น ศีลจึงมิใช่
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เคร่ืองมือในการพฒันาการแสดงออกทางกายและวาจาของบุคคลเท่านั้น หากแต่เป็นเคร่ืองมืออบรม
จิตใจในช่วงของการเจริญภาวนาอีกดว้ย  
 นอกจากน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ยงักล่าวถึงความสัมพนัธ์ของการรักษาศีล
กบัมิติทางด้านจิตใจไวว้่า “ในระบบการฝึกอบรมในระบบไตรสิกขา ศีลยงัมิใช่ขอ้ปฏิบติัให้ถึง
จุดหมายโดยตวัของมนัเอง แต่เป็นวธีิการเพื่อกา้วหนา้ไปสู่ความเจริญขั้นต่อไป คือ “สมาธิ” สมาธิจึง
เป็นจุดหมายจ าเพาะของศีล โดยนยัน้ี คุณค่าดา้นจิตใจของศีลจึงมีความส าคญัมาก คุณค่าทางจิตใจ
ในขั้นศีลก็คือ เจตนาท่ีจะงดเวน้หรือไม่มีความด าริในการท่ีจะท าชัว่ใดๆ อยู่ในใจ ซ่ึงท าให้จิตใจ
บริสุทธ์ิปลอดโปร่ง”๙๘ ดงันั้น จะเห็นไดว้่าศีลไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองมือในการอบรมกายและวาจา
เท่านั้น หากแต่เป็นเคร่ืองมือท่ีสะทอ้นคุณภาพของจิตใจของแต่ละบุคคล เพราะการกระท าของ
คนเราโดยทัว่ไปมกัจะเกิดจากเจตนาหรือความรู้สึกนึกคิดท่ีมีอยูใ่นใจ นัน่เอง    
 ดว้ยเหตุน้ี การรักษาศีลให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์นั้นถือเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งต่อการปฏิบติัภาวนา  
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสว่า “ส่วนภิกษุใด มีศีลขาด, กมัมฏัฐานของภิกษุนั้น ย่อมไม่สืบต่อ, จิตย่อม
ป่ันป่วน คือ ถูกไฟคือความเดือดร้อนแผดเผาอยู่ ดุจถูกท่ิมแทงดว้ยปฏกั ฉะนั้น”๙๙ จึงจะเห็นไดว้่า 
ความกา้วหนา้ของการบ าเพญ็เพียรทางจิตยอ่มข้ึนกบัความบริสุทธ์ิของศีลเป็นส าคญั ตวัอยา่งเช่น ถา้
ในระหว่างปฏิบติักมัมฏัฐานอยู่เกิดเวทนา เช่น ปวดเข่าข้ึนมา ถา้ผูป้ฏิบติัก าหนดในใจว่า “ไม่ปวด
หนอ ๆ ๆ” ซ่ึงเป็นการกล่าวเทจ็ก็ถือวา่ผิดศีลแลว้ เพราะค าท่ีก าหนดไม่สอดคลอ้งกบัอาการท่ีเกิดข้ึน 
หรืออย่างกรณีท่ีผูป้ฏิบติัพยายามเพ่ง เกร็ง บงัคบัให้อาการเวทนาต่างๆ หายไป แทนท่ีจะเพียงรับรู้
และก าหนดตามอาการดว้ยใจท่ีเป็นกลาง ก็ถือว่าผิดศีลเช่นกนัเพราะถือเป็นการเบียดเบียน หรือ มี
เจตนาท่ีจะท าให้อาการดงักล่าวเป็นไปดงัใจของตน นัน่เอง ดว้ยเหตุน้ี การรักษาศีลให้บริสุทธ์ิทั้ง
ทางกาย วาจา และใจจึงถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการพฒันาตนของผูป้ฏิบติัเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา 
 
อธิจิตสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ซ่ึงเป็นการพฒันาจิตตวสุิทธิ ดงัน้ี 

จิตตวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งจิต คือ จิตท่ีสมดุล เพราะวิริยะพละเสมอกบัสมาธิ
พละ ท าใหส้มาธิก็สมดุล วริิยะก็สมดุล เป็นปัจจยัใหส้ติก าหนดรู้อยูใ่นปัจจุบนัขณะไดอ้ยา่งพอดี ไม่
ไปในอนาคตเพราะวิริยะมีมาก ไม่อยู่ในอดีตเพราะสมาธิมีก าลงัมากไป เป็นการฝึกอบรมจิตจน

                                                           

 ๙๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕), หนา้ ๗๖๒. 
 ๙๙ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๕๐/๗๖๓. 



๕๑ 

 

บงัเกิดขณิกสมาธิท่ีปราศจากนิวรณ์ เพราะสติต่อเน่ืองจนนิวรณ์ไม่สามารถเขา้แทรกในจิตได ้อนั
เป็นปทฏัฐานท่ีส าคญั ท าใหเ้จริญวปัิสสนาไดง่้าย ซ่ึงพระพิพิธธรรมสุนทรไดข้ยายความไว ้ดงัน้ี 

จิตตวิสุทธิ หมายถึง จิตท่ีมีความบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลส จิตตวิสุทธิว่าโดย
อรรถ ไดแ้ก่ สมาธิวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิหรือสมาธิวิสุทธิ ตอ้งเป็นไปเพื่ออานิสงส์
ท่ีเป็นปัจจยัแก่การพน้ทุกขเ์ท่านั้น สมาธิน้ีจึงช่ือวา่บริสุทธ์ิ ถา้ท าสมาธิเพื่อจะได้
มีความสุข ตอ้งการใหจิ้ตสงบ ความเขา้ใจเช่นน้ี สมาธินั้นก็ไม่บริสุทธ์ิ เพราะไม่
ตอ้งการพน้ทุกข ์(ข.ุ ปฏิ. ญาณกถา ๓/๗๒) 
หน้าท่ีของสมาธิในสติปัฏฐานนั้น คือ การท าลายอภิชฌาและโทมนัส หรือ
ท าลายความยินดียินร้ายท่ีอยูใ่นจิตใจ ซ่ึงศีลไม่สามารถท าลายความรู้สึกนึกคิด
ได ้ศีลเพียงแต่กนัไม่ให้แสดงออกทางกาย ทางวาจาเท่านั้น นิวรณ์ธรรมเกิดข้ึน
ในระดบัจิตใจขณะท่ีคิดนึกถึงเร่ืองราวท่ีเป็นอดีตหรืออนาคต ถา้ขณะใดจิตตั้ง
มัน่ในอารมณ์ปัจจุบนัแลว้ นิวรณ์จะเกิดไม่ไดเ้ลย 
สมาธิมีอยู่ ๓ ขั้น คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอปัปนาสมาธิ ขณิกสมาธิ
เป็นไดท้ัว่ไปในอารมณ์ทั้ง ๖ เม่ือตาเห็นรูป หูไดย้ินเสียง ขณะยา้ยอารมณ์ไป
ตามทวารทั้ง ๖ ดว้ยเหตุใดก็ตาม ขณิกสมาธิจะติดตามไปดว้ยเสมอ ขณิกสมาธิ
ดังกล่าวน้ีจึงเป็นปัจจัยหรือเป็นบาทฐานให้แก่วิปัสสนา เพราะการเปล่ียน
อารมณ์ท่ีเป็นไปตามเหตุผลนั้นเอง ท่ีเป็นเหตุให้เห็นถึงความเกิดข้ึนและดบัไป
ของอารมณ์และของจิตไดถ้า้หากไม่เห็นความเปล่ียนแปลงของอารมณ์แลว้ ยาก
ท่ีจะเขา้ใจถึงสภาวะของความเกิด ความดบั ของจิตได ้(วสุิทธิ. อ. ภาค ๒/๒๙)  
ความเกิดของจิตในอารมณ์หน่ึง ๆ นั้น รวดเร็วมากจนไม่ทนัเห็นความดบัของ
จิตได้ จึงคิดว่าอารมณ์มีอยู่ ดงันั้น สมาธิท่ีแน่วแน่จึงไม่เป็นบาทแก่วิปัสสนา 
และไม่เป็นเหตุให้เห็นความเกิดข้ึนและความดับไปของจิตและอารมณ์ 
ความสามารถในการรู้ทุกขใ์นจิตหรือในอารมณ์นั้น ไม่อาจรู้ไดด้ว้ยสมาธิ แต่จะ
รู้ไดด้ว้ยปัญญา จิตท่ีตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐาน จึงเป็นบาทให้เห็นความ
เกิดข้ึนและดบัไปของอารมณ์ได ้ผูบ้  าเพญ็เพียรจะโดยสมถะก็ดี หรือวิปัสสนาก็
ดี ส่ิงส าคญัอยูท่ี่อารมณ์ท่ีใชใ้นการพิจารณา จึงตอ้งศึกษาเร่ืองอารมณ์วา่อารมณ์
อยา่งไร จึงจะเป็นปัจจยัแก่วปัิสสนา และอารมณ์อยา่งไรเป็นปัจจยัแก่สมถะ 
สมาธิท่ีเป็นจิตตวิสุทธิ จะตอ้งเป็นไปในอารมณ์ของสติปัฏฐาน เพราะท าลาย
กิเลส คือ อภิชฌาและโทมนสั ถา้สมาธิไม่มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์แลว้ จะท าให้
เกิดความสงบ มีความสุข มีความพอใจในความสงบหรือความสุขนั้น ความ



๕๒ 

 

พอใจเป็นกิเลสอย่างหน่ึงอาศยัสมาธิเกิดข้ึน สมาธิเช่นน้ีจึงไม่สามารถท าลาย
อารมณ์วปิลาสได ้
ส าหรับการเจริญวปัิสสนาของผูท่ี้ไดฌ้านแลว้ มีวธีิท าอยา่งไร (อฏัฐสาลินี อ. ๑/
๓๕๕) ท่ีเรามกัไดย้นิกนัวา่ ยกองคฌ์านข้ึนสู่วปัิสสนา นั้นหมายความวา่ ในองค์
ฌานทั้ง ๕ คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข และเอกคัคตา ผูท่ี้ไดฌ้านมกัจะติดในสุข และ
เพลิดเพลินในสุข ความสุขน้ีเกิดจากปิติเป็นเหตุ ฉะนั้น การยกองคฌ์านจึงอาศยั
การเพ่งปิติซ่ึงเป็นองค์ฌานและเป็นนามธรรมนัน่เอง ธรรมชาติของปิตินั้นจะ
เพ่งหรือไม่เพ่งก็มีการเกิดดบั แมจิ้ตท่ีเป็นสมาธิก็มีการเกิดดบั  ปิติซ่ึงอาศยัจิตท่ี
ไดฌ้านแลว้ ยิ่งเกิดดบัรวดเร็วมาก ปิตินัน่แหละจะแสดงความเกิดดบัให้ปรากฏ
แก่ผูเ้พ่งพิจารณา เม่ือเห็นว่าปิติมีความไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตาแลว้ จิตก็
จะด าเนินไปในอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยอ านาจของการเพ่งลกัษณะของปิติ 
(ไม่ใช่เพ่งอารมณ์บญัญติั) วิปลาสก็จบัในอารมณ์นั้นไม่ได ้ดงันั้น ถา้ฌานใดท่ี
เพ่งลกัษณะ หรือสมาธิใดท่ีพิจารณาลกัษณะท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง (ลกัขณูปนิช
ฌาน) สมาธินั้นช่ือว่าเป็นบาทของวิปัสสนา และเรียกสมาธินั้นว่า จิตตวิสุทธิ 
ส่วนสมาธิใดท่ีเพ่งอารมณ์บญัญติั (อารัมมณูปนิชฌาน) ไม่เพง่ลกัษณะ ไม่จดัวา่
เป็นจิตตวสุิทธิ๑๐๐ 

 จากท่ีกล่าวมา จะเห็นวา่การพฒันาจิตให้บริสุทธ์ินั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั ๒ ประการ คือ 
การเจริญสมาธิท่ีเป็นไปในอารมณ์ของสติปัฏฐาน และการเจริญวิปัสสนาท่ีอาศยัการพิจารณา
ลกัษณะหรืออาการท่ีเป็นปรมตัถ์ (ไม่ใช่บญัญติั) ซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของชินสภเถระ ท่ีว่า 
“ปรมตัถ์นั้นมี ๓ ลกัษณะ คือ อนิจฺจ  ไม่คงเส้นคงวา ทุกฺข  ทนอยูใ่นสภาพเดิมไดย้ากล าบาก อนตฺตา 
กอ้นตวัตนดบัไม่เหลือ หรือท่ีมกัเรียกกนัวา่ไม่มีกอ้นตวัตน ถา้จะพูดให้เขา้ใจง่าย คือ มีเพียงการเกิด 
การเส่ือม และการดบั ให้เห็นในปัจจุบนัขณะเท่านั้น... ส่วนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ ไม่ดบั จดัเป็น
บญัญติั ไม่ใช่ปรมตัถ์”๑๐๑ ดงันั้น การเจริญวิปัสสนาท่ีถูกตอ้งจึงควรใชก้ารก าหนดรู้ท่ีอาการซ่ึงเป็น
ปรมตัถ์เป็นส าคญั ตวัอย่างเช่น อาการพอง-ยุบของหน้าทอ้ง ซ่ึงมีการเกิด-ดบัท่ีเห็นไดใ้นปัจจุบนั
ขณะ ดงันั้น การก าหนดท่ีลมหายใจเขา้-ออกจึงเป็นการก าหนดท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะลมหายใจท่ีออก
จากบุคคลคนหน่ึงมิได้มีการดับแต่อย่างใด แต่มนัแค่ยา้ยไปอยู่ในบรรยากาศหรือร่างกายของ

                                                           

 ๑๐๐ พระพิพิธธรรมสุนทร, “อภิธรรมออนไลน์,”  <http://abhidhamonline.org/visudhi.htm>, (สืบคน้
เม่ือ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 
 ๑๐๑ ชินสภเถระ, พระธรรมจกัรเทศนาฎกีา, (นครนายก : โรงพิมพอ์กัษรสมัพนัธ์, ๒๕๕๙), หนา้ ๑๓๘, 
๑๔๒. 

http://abhidhamonline.org/visudhi.htm


๕๓ 

 

ส่ิงมีชีวิตอ่ืนเท่านั้น นอกจากน้ี การใชค้  าบริกรรมต่างๆ เช่น พุท-โธ หรือ สัมมา-อะระหงั ซ่ึงไม่ตรง
กบัอาการท่ีจิตไปจบั สัมมาวาจาจึงไม่เกิดดว้ยเช่นกนั และเม่ือสัมมาวาจาไม่เกิดก็จะเป็นเหตุให้มรรค
มีองค์ ๘ ไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ย่างครบถว้น ดงันั้น การก าหนดหรือเพ่งส่ิงใดๆ ท่ีถือเป็นบญัญติั 
เช่น ลมหายใจ และค าบริกรรมต่างๆ ดงักล่าว จึงมิใช่แนวทางท่ีถูกตอ้งตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ทรงตรัสไว ้และไม่อาจน าไปสู่การดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง   
  
อธิปัญญาสิกขา ไดแ้ก่ สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกปัปะ ซ่ึงเป็นการพฒันาวิสุทธิอีก ๕ ประการท่ีเหลือ 
อนัไดแ้ก่ ทิฏฐิวสุิทธิ กงัขาวติรณวสุิทธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวสุิทธิ และ
ญาณทสัสนวสุิทธิ 
 ทิฏฐิวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งทิฐิ คือ ความรู้เขา้ใจ มองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ี
เป็นจริง เห็นรูปธาตุและนามธาตุเป็นคนละธาตุกนัอยา่งชดัเจน เป็นเหตุข่มความเขา้ใจผิดวา่รูปขนัธ์
น้ีเป็นเราเสียได ้เร่ิมด ารงในภูมิแห่งความไม่หลงผดิ ซ่ึงพระพิพิธธรรมสุนทรไดข้ยายความไว ้ดงัน้ี 

ทิฏฐิวิสุทธิ หมายถึง ปัญญาท่ีมีความเห็นถูก หรือรู้ถูกตามความเป็นจริงโดย
ปราศจากกิเลส คือ เห็นนามและรูปวา่ไม่ใช่สัตว ์บุคคล เป็นส่ิงท่ีไม่มีเจา้ของ ไม่
อยูใ่นอ านาจใด ไดแ้ก่ นาม-รูปปริจเฉทญาณ การเห็นเช่นน้ีเป็นภาวนาปัญญา ถา้
เพียงแต่คาดคะเนคิดนึก (สุตามยปัญญา) หรือการวิพากษ์วิจารณ์ (จินตามย
ปัญญา) จะเขา้ถึงวิสุทธิไม่ได้เลย ทิฏฐิวิสุทธิเป็นผลซ่ึงเกิดจากการท าเหตุได้
ถูกตอ้ง จึงควรศึกษาถึงเง่ือนไขการก าหนดนาม-รูปอนัเป็นตวักมัมฏัฐานวา่จะ
พิจารณาอยา่งไร จะโยนิโสมนสิการอยา่งไร จึงจะถูกตอ้ง ถา้ท าเหตุถูกตอ้งตาม
ควรแก่ผลแลว้ ผลนั้นก็จะเกิดข้ึนได ้การพิจารณานามรูปจะถูกตอ้งก็เน่ืองมาจาก
การศึกษาปริยติัมาอย่างถูกตอ้งตามปัญญาบารมีของผูป้ฏิบติัเป็นส าคญั จึงจะ
ผ่านอุปสรรค คือ ตณัหา มานะ ทิฏฐิ ท่ีเป็นศตัรูส าคญัท่ี กีดขวางมิให้พบเหตุ
หรือท าเหตุท่ีถูกได้๑๐๒ 

 กังขาวิตรณวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองขา้มพน้ความสงสัย ความ
บริสุทธ์ิขั้ นท่ีท าให้ก าจัดความสงสัยได้ คือ ก าหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้วจึงส้ินสงสัย 
เห็นปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงพระพิพิธธรรมสุนทรไดข้ยายความไว ้ดงัน้ี 

กังขาวิตรณวิสุทธิ เป็นปัญญาท่ีต่อเน่ืองมาจากทิฏฐิวิสุทธิ มีความเช่ืออย่าง
แน่นอนแลว้ว่า ในอดีตมีการเวียนว่ายตายเกิด มาแลว้ และในอนาคตก็ยงัตอ้ง
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เวียนวา่ยตายเกิดอีกถา้ยงัท าเหตุของการเกิดอยู ่ ผูป้ฏิบติัจะ หมดความสงสัยใน
เร่ืองภพชาติ ทั้งชาติท่ีแล้วมา ชาติน้ี หรือชาติหน้า จากทิฏฐิวิสุทธิท่ีเกิดด้วย 
นาม-รูปริจเฉทญาณท่ีรู้เพียงความแตกต่างของนามและรูป แต่ไม่รู้ว่านามและ
รูปเหล่านั้นมาจากไหน ในกงัขาวิตรณวิสุทธิท่ีหมดความสงสัยได ้เพราะเม่ือ
ก าหนดนาม-รูปจนเขา้ใจมากข้ึนแลว้ ก็จะรู้ว่านาม-รูปเหล่านั้นเกิดข้ึนได้ด้วย
เหตุปัจจยั (ปัจจยปริคหญาณ) คือ รูปอนัใดเกิดข้ึน (อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่ นอน) 
ก็รู้ว่าเกิดข้ึนเพราะเหตุใด (เพราะมีจิตเป็นตวัรู้และสั่งงาน) นามอนัใดเกิดข้ึน 
(ความคิด ความรู้สึก ชอบ หรือชัง) ก็รู้ว่าเกิดข้ึนด้วยเหตุอะไร (เพราะมีการ
กระทบอารมณ์ตามทวารทั้ง ๖ เป็นตน้) ไม่เก่ียวกบัการสร้างหรือการดลบนัดาล
ใหเ้กิดข้ึน สามารถตดัสินไดว้า่แมช้าติก่อนตนก็เกิดดว้ยเหตุ ปัจจยั ปัจจุบนัก็เกิด
มาไดด้ว้ยเหตุ ปัจจยั และความสันทดัท่ีมีอยูก่็ก  าลงัสร้างเหตุเพื่อการเกิดในชาติ
หนา้ อยูต่ลอดเวลา ดงันั้น ชาติหนา้จึงมีเหตุปัจจยัท่ีก าลงัรอส่งผลเช่นกนั แมค้น
อ่ืนหรือสัตวอ่ื์น ก็ไม่พน้ไปจาก เหตุปัจจยัเช่นน้ีเหมือนกนั๑๐๓ 

 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองรู้เห็นว่าทางหรือ
มิใช่ทาง จิตรับรู้ถึงกระแสแห่งไตรลกัษณ์ได ้ซ่ึงพระพิพิธธรรมสุนทรไดข้ยายความไว ้ดงัน้ี 

มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ คือ ปัญญาท่ีรู้โดยถูกตอ้งแน่นอนแลว้วา่ วธีิการใด
ใช่ทาง หรือวธีิการใดไม่ใช่ทาง ท่ีจะด าเนินไปสู่การดบัภพชาติของตน หรือพระ
นิพพาน ความรู้ ความเขา้ใจท่ีสามารถตดัสิน วิธีการต่าง ๆ ไดน้ี้ ช่ือวา่ปัญญานั้น
บริสุทธ์ิแลว้ จากความเขา้ใจผิดดว้ยอ านาจตณัหาและทิฎฐิ เม่ือก าจดัความเขา้ใจ
ผิดได ้เรียกว่า มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ นบัตั้งแต่ อุทยพัพยญาณ อนัเป็น
วิปัสสนาญาณท่ีแทจ้ริงเป็นตน้ไป ปัญญาในอุทยพัพยญาณเป็นปัญญาอนัเป็น
ปฏิปทาท่ีถูกตอ้ง แต่อาจจะยงัไม่สมบูรณ์พอท่ีจะรู้เท่าทนั ในอารมณ์ของกิเลส 
คือ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง มีโอภาสเป็นต้นท่ีเกิดจากก าลังของสมาธิ ถ้า
อารมณ์ของสมาธิมีมากกวา่ก็จะดึงจิตใหต้กจากอารมณ์วปัิสสนา ท าใหเ้ห็นแสง
สวา่ง หรือรู้สึกสงบ เยอืกเยน็ เป็นตน้ ท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่ตนเองเขา้ถึงธรรมท่ีไม่มี
กิเลสแล้ว ตนเขา้ถึงนิพพานแล้ว ความรู้สึกว่าเป็นตวัเรา อาจจะเขา้อาศัยได้ 
ความรู้สึกน้ีเป็นขา้ศึกแก่อารมณ์วิปัสสนาท่ีถือวา่ไม่ใช่เรา เหตุน้ีความรู้สึกเป็น
ตวัเราจึงเป็นกิเลสของวปัิสสนา ท าใหว้ปัิสสนาเศร้าหมองตกไปจากวสุิทธิ และ
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มกัท าให้หลงทาง ถา้รู้เท่าทนัวิปัสสนูปกิเลสท่ีเกิดข้ึน จะดว้ยการศึกษา หรือครู
อาจารยบ์อกเหตุผลให้ก็ตาม ความรู้สึกในอารมณ์ท่ีถูกของอุทยพัพยญาณจึงจะ
เกิดข้ึน ความรู้สึกท่ีถูกตอ้งจะกนัจิต มิให้ตกไปในอารมณ์ท่ีผดิอีก ความเขา้ใจน้ี
เรียกวา่ มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ๑๐๔ 

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณอนัรู้เห็นทางด าเนินรู้ทุกขอริย
สัจจจึ์งรู้สมุทยัอริยสัจจ ์จึงรู้นิโรธอริยสัจจ ์จึงรู้มรรคอริยสัจจ ์และพิจารณาทั้งส้ินพร้อมกนั ซ่ึงพระ
พิพิธธรรมสุนทรไดข้ยายความไว ้ดงัน้ี  

ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ คือ ปัญญาท่ีเขา้ถึงความรู้สึกในทางท่ีถูก ตรงสู่พระ
นิพพานโดยถูกตอ้งแลว้ ทางในท่ีน้ีหมายถึง อารมณ์อนัเป็นปฏิปทาท่ีถูกตอ้ง 
ตณัหาแลทิฎฐิไม่สามารถเขา้ไปในอารมณ์นั้นได ้อารมณ์ของ วปัิสสนา คือ ไตร
ลักษณ์ในนาม-รูป เป็นตัวถูกรู้ ส่วนปัญญาเป็นตัวรู้อารมณ์ไตรลักษณ์นั้ น 
ความรู้เช่นน้ีเป็นปัจจยัแก่วปัิสสนาญาณเบ้ืองสูงต่อเน่ืองไปถึงโคตรภูญาณ 
วิปัสสนาปัญญาตั้งแต่อุทยพัพยญาณท่ีปราศจากวิปัสสนูปกิเลสจนถึงโคตรภู
ญาณจดัเขา้อยูใ่นปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ ดงันั้น วิสุทธิขั้นน้ีจึงประกอบดว้ย
วิปัสสนาญาณลกัษณะต่าง ๆ รวม ๑๐ ญาณ ได้แก่ อุทยพัพยญาณท่ีปราศจาก 
วิปัสสนูปกิเลส ภงัคญาณ ภยญาน อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกมัมยตา
ญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ 
อานิสงส์ท่ีจดัอยูใ่นวิสุทธิขอ้น้ี โดยเฉพาะผูท่ี้ผา่นวิปัสสนาปัญญาขั้นภงัคญาณ
หรือภงัคานุปัสสนาญาณแลว้ จะไดรั้บอานิสง ๘ ประการ คือ 
๑. ละความใคร่ในภพต่าง ๆ เพราะรู้แลว้วา่ไม่ใช่ความสุข    
๒. ละความใคร่ในชีวติ เพราะเห็นแลว้วา่ชีวติเป็นไปเพื่อทุกขแ์ละการแกไ้ขเท่านั้น 
๓. หมัน่ประกอบความเพียร เพื่อจะไดพ้น้จากทุกข ์
๔ เล้ียงชีพดว้ยความบริสุทธ์ิ ถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยั 
๕. ไม่ขวนขวายในทางท่ีผดิ ใหผ้ดิไปจากพระธรรมวนิยั 
๖. มีความกลา้หาญ ไม่ยอมผดิศีล ไม่เกรงกลวัต่อส่ิงท่ีจะท าใหเ้สียศีลธรรม 
๗. มีขนัติอดทน ไม่เป็นไปกบักิเลสของคนอ่ืน เป็นคนสอนง่าย เล้ียงง่าย ไม่ด้ือร้ัน 
๘. อดกลั้นต่อความยินดียินร้ายไม่ตอบสนองกิเลสของตนเองในอารมณ์ต่างๆ 
โดยผดิทาง 
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คุณธรรมทั้ง ๘ ประการน้ี เป็นอานิสงส์อนัเน่ืองมาจากปัญญาของผูป้ฏิบัติท่ี
เขา้ถึง ภงัคานุปัสสนาญาณดงักล่าว อาศยัคุณธรรมเหล่าน้ีเป็นปัจจยัให้บรรลุถึง
ธรรมท่ีดับทุกข์ ถ้าผูใ้ดยงัไม่ได้รับอานิสงส์น้ีแล้ว ก็ยากจะด าเนิน ถึงพระ
นิพพานได้ อานิสงดงักล่าวมิใช่เกิดจากทาน หรือจากศีล หรือจากสมาธิ แต่
จะตอ้งไดม้าจากเหตุโดยตรง คือ จากวปัิสสนาเท่านั้น 
จะเห็นวา่ วปัิสสนาญาณแต่ละลกัษณะท าใหเ้กิดวสุิทธิไดไ้ม่เท่ากนั ทั้งน้ีก็เพราะ
ญาณปัญญาแต่ละขอ้มีอ านาจไม่เท่ากนันัน่เอง วปัิสสนาบางขอ้ก็มีอ านาจให้เกิด
วิสุทธิได้เต็มข้อ เช่น นาม-รูปปริจเฉทญาณ ท าให้เกิดทิฎฐิวิสุทธิเต็ม ปัจจย
ปริคหญาณ ท าใหเ้กิดกงัขาวติรณวสุิทธิ  ส่วนอุทยพัพยญาณท่ียงัมีวปัิสสนูปกิเล
สจดัอยูใ่นขั้นมคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ ถา้ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสจะจดัอยู่
ในขั้นปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ เป็นตน้ แต่วิปัสสนาบางขอ้ตอ้งรวมกนัหลาย
ขอ้ จึงจะสามารถท าให้เกิดวิสุทธิไดเ้พียงขอ้เดียว เช่น อุทยพัพยญาณส่วนหลงั 
จนถึงโคตรภูญาณ รวม ๑๐ ญาณ ท าให้เกิดปฏิปทาญาณทสันวิสุทธิ เพียงขอ้
เดียว๑๐๕ 

 ญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ คือการปฏิบติับริบูรณ์จนได้
ความรู้แจ้งในอริยมรรค ความบรรลุเป็นอริยบุคคลหรือผลญาณ พิจารณาธรรม ท่ีได้บรรลุแล้ว
คือปัจจเวกขณญาณ ย่อมเกิดข้ึนในวิสุทธิข้อน้ี เป็นอนับรรลุผลท่ีหมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือ
ไตรสิกขา หรือการปฏิบติัธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน ซ่ึงพระพิพิธธรรมสุนทรไดข้ยายความไว ้
ดงัน้ี 

ญาณทสัสนวสุิทธิ คือ ปัญญาในมคัคญาณท่ีเห็นแจง้พระนิพพาน เป็นปัญญาขั้น
สูงสุดของการเจริญวิปัสสนา หรือเจริญมหาสติปัฏฐาน จนเห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 
ครบถว้น ตั้งแต่วสุิทธิท่ี ๑ ถึงวสุิทธิท่ี  ๖ นั้น รู้อริยสัจจเ์พียง ๒ สัจจะ คือ รู้ทุกข์
สัจจ์กับสมุทยัสัจจ์  ส่วนญาณทสัสนวิสุทธิเป็นโลกุตตรวิสุทธิ เพราะรู้แจ้ง
อริยสัจจค์รบทั้ง ๔ ทั้งน้ีวิสุทธิแต่ละวิสุทธิจะเป็นปัจจยัแก่กนัและกนัตามล าดบั 
ไม่มีการขา้มขั้นตั้งแต่วิสุทธิท่ี ๑ถึงวิสุทธิท่ี ๗ ค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นมี

                                                           

 ๑๐๕ พระพิพิธธรรมสุนทร, “อภิธรรมออนไลน์,” <http://abhidhamonline.org/visudhi.htm>, (สืบคน้เม่ือ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 

http://abhidhamonline.org/visudhi.htm


๕๗ 

 

พระพุทธประสงคก์็เพื่อให้สัตวท์ั้งหลายเขา้ถึงปัญญาท่ีเช่ือวา่ญาณทสัสนวสุิทธิ
เท่านั้น และธรรมทั้งหลายในค าสอนก็สงเคราะห์อยูใ่นอริยสัจจท์ั้งหมด๑๐๖ 

 จากการพฒันาอธิปัญญาสิกขาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาปัญญาเป็น
เป้าหมายส าคญัตามมรรควิธีเพื่อความพน้ทุกขต์ามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพราะครอบคลุม
การพฒันาวสุิทธิ ๕ ใน ๗ ประการ โดยมีพื้นฐานมาจากการพฒันาในส่วนของอธิศีลสิกขาและอธิจิต
สิกขาอยา่งครบถว้น อีกทั้ง ปัญญาท่ีใชใ้นการดบัทุกขอ์ยา่งแทจ้ริงนั้น มิใช่เป็นปัญญาอนัเกิดจากการ
ฟัง การอ่าน หรือ การคิดนึก วิพากษว์ิจารณ์ หากแต่เป็นปัญญาอนัเกิดจากการปฏิบติัภาวนา หรือท่ี
เรียกว่า “ภาวนามยปัญญา” ซ่ึงตอ้งผ่านการบ าเพญ็เพียรทางจิตอย่างถูกตอ้งเท่านั้น จึงจะพฒันาจิต
จนถึงขั้นท่ีเรียกวา่ “ญาณทสัสนวสุิทธิ” หรือความรู้แจง้เห็นจริงในอริยสัจทั้ง ๔ ขอ้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสรับรองวา่ผูท่ี้รู้แจง้ถึงทุกข ์เหตุเกิดแห่งทุกข ์ความดบัแห่งทุกขแ์ละวิธีการ
ดบัทุกขเ์ป็นผูเ้ขา้ถึงความเป็นสมณะตามค าสอนของพระองค ์ดงัปรากฏในสมณสูตร ในคมัภีร์พระ
สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อิติวตุตก ดงัต่อไปน้ี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ยอ่มไม่รู้ชดัตามความ
เป็นจริงวา่ น้ีทุกข ์น้ีทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น เราตถาคตหายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่า
เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ไม่ และท่านเหล่านั้นหาได้ท าให้แจง้ซ่ึงผล คือ 
ความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอนัยิ่งเองในปัจจุบนั
เขา้ถึงอยูไ่ม่ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ยอ่มรู้ชดัตามความเป็น
จริงว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้นแล เราตถาคตยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยก
ยอ่งวา่เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และท่านเหล่านั้นยอ่มกระท าให้แจง้ซ่ึงผล
ต่อความเป็นสมณะ และผลคือความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอนัยิ่งในปัจจุบนั
เขา้ถึงอยูฯ่๑๐๗ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า ผูท่ี้ถือว่าเป็นสมณะท่ีแทจ้ริงในพระพุทธศาสนาท่ีอยู่
ท่ามกลางสมณะโดยทัว่ไป (สมมติสมณะ) ก็คือ อริยสมณะหรือพระอริยบุคคลทั้งส่ีกลุ่ม นั่นเอง 
เพราะเป็นผูท่ี้สามารถจะเห็นอริยสัจ ๔ ดว้ยปัญญาอนัเกิดจากการเขา้ถึงวสุิทธิครบทั้ง ๗ ขอ้ดงักล่าว 
ดว้ยเหตุน้ี หนา้ท่ีหลกัท่ีพระสงฆพ์ึงกระท าเพื่อใหเ้ขา้ถึงความมีสมณสารูป ก็คือ การหมัน่เพียรฝึกฝน

                                                           

 ๑๐๖ พระพิพิธธรรมสุนทร, “อภิธรรมออนไลน์,” <http://abhidhamonline.org/visudhi.htm>, (สืบคน้เม่ือ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 
 ๑๐๗ ขุ.อติ.ิ (ไทย) ๔๕/๒๘๓/๖๕๕-๖๕๖. 

http://abhidhamonline.org/visudhi.htm


๕๘ 

 

ปฏิบติัเพื่อยกระดบัความบริสุทธ์ิของกาย วาจา และใจตามหลกัไตรสิกขา ซ่ึงหมายถึง การประพฤติ
และปฏิบติัตามหลกัศีล สมาธิ และปัญญาจนเกิดเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นอริยสัจ ๔ กล่าวคือ รู้แจง้ถึง
ทุกข ์เหตุแห่งทุกข ์(สมุทยั) ความดบัสลายแห่งทุกข ์(นิโรธ) และวิถีทางในการดบัทุกข ์(มรรค) อนั
จะน าไปสู่การหลุดพน้กิเลสทั้งปวงซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา    
 จากท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดว้า่ไตรสิกขา มรรคมีองค ์๘ และวิสุทธิ ๗ ต่างมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งยิ่งในกระบวนการพฒันาความเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา ถา้วิสุทธิทั้ง ๗ ขอ้นั้นเกิดข้ึน
จึงจะไดช่ื้อวา่เป็นสมณะ ดงันั้น สมณสารูปหรือลกัษณะท่ีเกิดพร้อมกบัความเป็นสมณะก็คือ วิสุทธิ
ทั้ง ๗ หรือ ความบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลส นั่นเอง โดยสมณะในระดบัพระโสดาบนัจะเป็นผูท่ี้
บริสุทธ์ิหมดจดจากสังโยชน์สามขอ้แรกได ้ส่วนพระสกทาคามีและพระอนาคามีจะมีจิตท่ีบริสุทธ์ิ
มากข้ึนอีกตามล าดบัเพราะสามารถก าจดัสังโยชน์ห้าขอ้ได ้ในขณะท่ีพระอรหนัตส์ามารถเป็นอิสระ
จากสังโยชน์ทั้งสิบขอ้ได้จึงมีจิตท่ีบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลสอย่างแทจ้ริง ซ่ึงการพฒันาความเป็น
สมณะดงักล่าว มี ๔ ขั้น ดงัภาพประกอบท่ี ๒.๑ ดงัน้ี 



๕๙ 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๒.๑ หลกัสูตรวชิาการตรัสรู้ดว้ยสมณธรรม ๔ ขั้น๑๐๘ 

  

                                                           

 ๑๐๘ ชินสภเถระ, พุทธวหิาร ศูนย์กลางการศึกษาวปัิสสนาธุระ, หนา้ ๑๐๙. 

หลกัสูตรวชิาการตรัสรู้ด้วยสมณธรรม ๔ ขั้น 

 

 

สมณธรรม ขั้นท่ี ๔ อรหตัตมรรค + อรหตัตผล 
สมณธรรม ขั้นท่ี ๔ 

เป็นพระอรหนัต ์

พระอนาคามี โยคีผูป้ฏิบติั มรรค ๘ องค ์

สมณธรรม ขั้นท่ี ๓ อนาคามิมรรค + อนาคามิผล 
สมณธรรม ขั้นท่ี ๓ 

เป็นพระอนาคามี 

พระสกทาคามี โยคีผูป้ฏิบติั มรรค ๘ องค ์

สมณธรรม ขั้นท่ี ๒ สกทาคามิมรรค + สกทาคามิผล  
สมณธรรม ขั้นท่ี ๒ 

เป็นพระสกทาคามี 

พระโสดาบนั โยคีผูป้ฏิบติั มรรค ๘ องค ์

สมณธรรม ขั้นท่ี ๑ โสดาปัตติมรรค + โสดาปัตติผล 
สมณธรรม ขั้นท่ี ๑ 

เป็นพระโสดาบนั 

ปุถุชน โยคีผูป้ฏิบติั มรรค ๘ องค ์ สมณะชั้นโลกียไตรสรณคม 



๖๐ 

 

 จากภาพประกอบท่ี ๒.๑ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การปฏิบติัสมณธรรมตามแนวทางของ
พระพุทธเจา้นั้น การท าใหม้รรคมีองค ์๘ เกิดข้ึนถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาบุคคลเพื่อใหเ้ขา้ถึง
ความเป็นสมณะในทุกระดบั ตั้งแต่พระโสดาบนัจนถึงพระอรหันต์ ซ่ึงพระครูภาวนาวิสุทธิคุณได้
ขยายความถึงการประหารกิเลสด้วยมรรคทั้ง ๘ องค์ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน ความวา่ 

การละกิเลสขั้นตอนท่ี ๑ ผูป้ฏิบติัมีอินทรียส์มดุลและพฒันาได้อย่างถูกต้องดี
แลว้ เม่ือกิเลสเกิดจะเห็นไดช้ดัเจนว่า จิตยงัมีกิเลสอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ ยงัไม่
หลุดพน้ จึงก าหนดให้มรรค ๘ เกิดเพื่อประหารกิเลส ในขณะท่ีประหารกิเลส
ด าเนินอยู่เขา้สู่ตรุณอุปจารสมาธิ ขณะนั้นเห็นอยู่ว่ากิเลสกอ้นนั้นยงัมีเหลืออยู่ 
ยงัไม่หมด ก็จะก าหนดให้มรรค ๘ ประหารกิเลสกอ้นนั้นต่อไป ไม่หยุดเสียใน
ระหวา่ง จนกระทัง่จิตพน้จากกิเลสกอ้นนั้นทั้งหมด... การละกิเลสขั้นตอนท่ี ๒ 
มรรค ๘ ก าหนดรู้ตามล าดับของวิปัสสนาญาณและวิสุทธิ ๗ ตั้ งแต่นามรูป
ปริจเฉทญาณจนถึงโคตรภูญาณ โลกุตตรมรรคตั้งแต่โสดาบนัปัตติมรรคถึง
อนาคามิมรรค ปรากฏเป็นวิมุตติ (ความหลุดพน้) ท่ียงัมีอวิมุตติ (ความไม่หลุด
พน้) เหลืออยู่ ส่วนผูท่ี้อรหัตตมรรคปรากฏแลว้ ช่ือว่าเป็นผูท่ี้ปัจจเวกขณญาณ 
จะรู้เห็นเพียงวิมุตติเท่านั้น ถา้นบัตามวิสุทธิ ๗ เร่ิมจากทิฏฐิวิสุทธิถึงญาณทสั
สนวิสุทธิส่วนท่ีเป็นโสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรคปรากฏ 
เป็นปัญญาวมุิตติท่ียงัมี อวมุิตติ อรหตัตมรรคเท่านั้นท่ีเป็นวมุิตติอยา่งเดียว๑๐๙ 

   จากการขยายความข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มรรคมีองค์ ๘ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ประหารกิเลสในทุกขั้นตอนของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน๑๑๐ ดงันั้น หากบุคคลยดึถือปฏิบติัใน
แนวทางอ่ืนใดท่ีไม่สามารถท าให้มรรคทั้ง ๘ องคเ์กิดข้ึนแลว้ วิสุทธิทั้ง ๗ ยอ่มไม่เกิดข้ึน และน ามา
ซ่ึงการไม่สามารถเขา้สู่ความเป็นสมณะและสมณสารูปไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
๒.๔ สรุป                

จากการศึกษาเร่ืองสมณสารูปในคมัภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาผ่านการเข้าใจค าว่า 
“สมณะ” เป็นเบ้ืองตน้นั้น ท าให้เห็นว่า สมณะในพระพุทธศาสนามี ๒ กลุ่ม คือ ๑) สมมติสมณะ 
หรือ พระสงฆโ์ดยทัว่ไปท่ียงัไม่ไดเ้ป็นพระอริยบุคคล แต่ก าลงัฝึกฝนตนเองเพื่อความดบัทุกข ์“สมณ
                                                           

 ๑๐๙ ชินสภเถระ, พระธรรมจกัรเทศนาฎกีา, หนา้ ๒๓๙-๒๔๓. 
 ๑๑๐ รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการประหารกิเลสดว้ยมรรค ๘ สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือเร่ือง 
“พระธรรมจักรเทศนาฎกีา” ซ่ึงเขียนโดย ชินสภเถระ  



๖๑ 

 

สารูป” หรือ ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนพร้อมความเป็นสมณะ ก็คือ การประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ศีลต่างๆ อนัมีปาฏิโมกขสังวรศีล เป็นตน้ และตอ้งเป็นผูพ้ยายามบ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อความดบั
ทุกขอ์ยูเ่ป็นนิจอีกดว้ย และ ๒) อริยสมณะ หรือ ผูท่ี้ปฏิบติัสมณธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจา้
จนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในระดบัต่างๆ อนัไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสกทาคามี 
พระอนาคามี และพระอรหนัต ์ดังนั้น “สมณสารูป” หรือ ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนพร้อมความเป็นสมณะ ก็
คือ วสุิทธิ ๗ ซ่ึงประกอบดว้ย สีลวสุิทธิ จิตตวสุิทธิ ทิฏฐิวสุิทธิ กงัขาวติรณวสุิทธิ มคัคามคัคญาณทสั
สนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ และญาณทสัสนวิสุทธิ และในการพฒันาวิสุทธิทั้ง ๗ ขอ้นั้น
จ าเป็นตอ้งอาศยัการเกิดข้ึนของมรรคมีองค์ ๘ เป็นส าคญั และครอบคลุมหลกัไตรสิกขา อนัไดแ้ก่ 
อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ทั้งน้ี การพฒันาสีลวสุิทธิถือเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับ
การพฒันาจิตตวสุิทธิและวสุิทธิอ่ืนๆ ต่อไป  
      
          

 
 
 
 
 
 

 



 
บทที ่๓ 

 
การวเิคราะห์สมณสารูปในมุมมองของพุทธปรัชญา 

 
 

 ในการวิเคราะห์สมณสารูปในมุมมองของพุทธปรัชญานั้น คณะผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ใน ๓ 
ประเด็น กล่าวคือ ๓.๑ พุทธปรัชญากบัสมณสารูป ๓.๒ เกณฑ์การพิจารณาความมีสมณสารูป และ 
๓.๓ การวพิากษว์จิารณ์สมณสารูปของพระสงฆ ์ซ่ึงจะกล่าวโดยล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 

๓.๑ พทุธปรัชญากบัสมณสารูป  
 พุทธปรัชญา หมายถึง หลกัค าสอนเก่ียวกบัความจริง (สัจธรรม) และหลกัปฏิบติั (จริยธรรม) 
บางประการของพระพุทธศาสนาท่ีน ามาศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตามวิธีการของปรัชญา ๑ 
โดยวิธีการทางปรัชญามกัเร่ิมจากการตั้งขอ้สงสัยหรือตั้งค  าถามต่อประเด็นใดประเด็นหน่ึง แล้ว
พยายามหาเหตุผลมาสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้เพื่อให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึน ถึงแมว้า่วธีิการดงักล่าว
อาจจะยงัไม่สามารถน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีชัดเจนของประเด็นนั้นๆ ได ้แต่ก็อาจท าให้ผูท่ี้สนใจศึกษา
ประเด็นดงักล่าวไดเ้ขา้ใจกวา้งข้ึนหรือลึกซ้ึงข้ึนจากการอา้งเหตุผลเหล่านั้น ดว้ยเหตุน้ี ลกัษณะพิเศษ
ประการหน่ึงของค าถามทางปรัชญาก็คือ เป็นค าถามปลายเปิดท่ีผูส้นใจยงัคงสามารถถกเถียงกนั
ต่อไปได ้จนกว่าวนัหน่ึงท่ีสามารถหาขอ้สรุปท่ีชดัเจนไดแ้ลว้ ค าถามดงักล่าวก็จะมิใช่ค าถามทาง
ปรัชญาอีกต่อไป ตวัอยา่งเช่น สมยัก่อนมนุษยย์งัคงถกเถียงกนัวา่โลกของเรามีสัณฐานกลมหรือแบน 
แต่ต่อมามีความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์มากข้ึน จึงมีการสร้างยานอวกาศและส่งไปถ่ายรูปโลกของ
เรา ท าใหเ้ราทราบวา่โลกท่ีเราอาศยัอยูน่ั้นมีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม ดงันั้นค าถามท่ีวา่โลกมีสัณฐาน
กลมหรือแบนจึงไม่ถือเป็นค าถามทางปรัชญาอีกต่อไป เพราะไดค้  าตอบท่ีแน่นอนแลว้ นัน่เอง 
 ส าหรับเร่ืองสมณสารูปนั้น อาจถือเป็นประเด็นทางพุทธปรัชญาในส่วนของจริยธรรม 
เพราะเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์ซ่ึงจากการวเิคราะห์ในบทท่ี ๒ ท าใหเ้ห็นวา่
ลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นสมณะนั้น บุคคลโดยทัว่ไปสามารถสังเกตได้แต่เพียงลกัษณะการ

                                                           

 ๑ สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๐. 



๖๓ 

 

แสดงออกภายนอกของพระสงฆเ์ท่านั้น ถา้ท่านประพฤติปฏิบติัตนสอดคลอ้งกบัศีลและธรรมเนียม
ปฏิบติัอนัดีงามต่างๆ ดงัปรากฏในธรรมวินยั เราก็อาจกล่าวไดว้า่พระสงฆรู์ปนั้นๆ เป็นพระสงฆท่ี์มี
สมณสารูป ในขณะท่ีลกัษณะภายในหรือระดบัจิตของท่านเรามิอาจสังเกตเห็นได ้ดงันั้น ในทาง
ปฏิบติัเราสามารถประเมินความถูกตอ้งดีงามของการกระท าของพระสงฆ์ในมิติของสมณสารูป
ภายนอกเท่านั้น  
 

๓.๒ เกณฑ์การพจิารณาความมสีมณสารูป 
 โดยหลักการแล้วการพิจารณาว่าพระสงฆ์รูปใดมีสมณสารูปหรือไม่นั้ นเรามักจะใช้
บทบญัญติัแห่งศีลหรือสิกขาบทท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัข้ึนเป็นเกณฑ์ ซ่ึงสิกขาบทดงักล่าวมกั
เกิดข้ึนภายหลังการกระท าผิดของพระสงฆ์ในสมยัพุทธกาล แต่เน่ืองด้วยบริบททางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั รูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆจึ์งอาจมีความแตกต่าง
ไปจากเดิมมากและยากต่อการวินิจฉัยว่าการกระท าใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท า เช่น การท่ี
พระสงฆใ์ชโ้ทรศพัทมื์อถือ หรือเขา้ร่วมในส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุค
ปัจจุบนัซ่ึงไม่มีพระพุทธเจา้เป็นผูต้ดัสินช้ีขาดวา่การกระท าใดถูกหรือผดิดงัเช่นในสมยัพุทธกาล  
 โดยทัว่ไปการพิจารณาตดัสินความถูกตอ้งดีงามในการประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆใ์น
ยุคปัจจุบนัมกัจะใช้การเทียบเคียงหรือตีความจากบทบญัญติัท่ีมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน อาทิเช่น ถ้า
พระสงฆ์ดูภาพยนตร์ การประกวดหรือการแข่งขันใดๆ ผ่านส่ือต่างๆ อาจถือได้ว่าเข้าข่ายดู
การละเล่นซ่ึงเป็นขอ้ห้ามตามบทบญัญติัแห่งพระวินยั แต่ถา้ในกรณีท่ีแปลกใหม่หรือซับซ้อนมาก
จนยากท่ีจะเทียบเคียงกบับทบญัญติัขอ้ใดๆ ได ้ก็อาจตอ้งพิจารณาท่ีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาร่วมด้วย นั่นคือ “ความหลุดพน้จากกิเลสทั้งปวงหรือ
นิพพาน” ดังจะเห็นได้จากประโยชน์ของการบญัญติัสิกขาบทท่ีพระพุทธเจ้ามกัจะตรัสไวก่้อน
บญัญติัสิกขาบทแต่ละขอ้ ดงัน้ี  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับญัญติัสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย 
อาศยัอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ ์๑ เพื่อความ
ส าราญแห่งสงฆ ์๑ เพื่อข่มบุคคลผูเ้กอ้ยาก ๑ เพื่ออยูส่ าราญแห่งภิกษุผูมี้ศีลเป็นท่ี
รัก ๑ เพื่อป้องกนัอาสวะอนัจะบงัเกิดในปัจจุบนั ๑ เพื่อก าจดัอาสวะอนัจกับงัเกิด
ในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิง่
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว้ ๑ เพื่อความตั้งมัน่แห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ
วนิยั ๑๒ 

                                                           

 ๒ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๙๓. 



๖๔ 

 

 จากประโยชน์ ๑๐ ประการของการบญัญติัสิกขาบทขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าสิกขาบทไม่
เพียงแต่เป็นประโยชน์ในแง่ของการเป็นกรอบแห่งความประพฤติอนัดีงามท่ีท าให้พระสงฆ์อยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติเท่านั้น หากแต่เป็นส่ิงท่ีเอ้ือให้พระสงฆมี์ความสะดวกในการบ าเพ็ญเพียรทางจิต
เพื่อความหลุดพน้จากอ านาจของกิเลสอีกดว้ย ทั้งน้ี การอยูร่่วมกนัอย่างสันติก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือ
ให้พระสงฆบ์ าเพญ็เพียรทางจิตอยา่งราบร่ืน ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่สิกขาบทต่างๆ ท่ีพระพุทธเจา้
ทรงบญัญติัแลว้นั้นลว้นมีข้ึนเพื่อเอ้ืออ านวยให้พระสงฆบ์รรลุเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา 
นัน่เอง  
 ดว้ยเหตุน้ี การพิจารณาว่าส่ิงใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท าจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาจาก
ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดทางศาสนาดว้ย ซ่ึงถา้การกระท าใดสนบัสนุนให้พระสงฆบ์รรลุ
เป้าหมายสูงสุดทางศาสนาได้ก็จะถือว่าการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปฏิบติั ในทางกลบักนั ถ้าการ
กระท าใดท่ีขดัแยง้กบัเป้าหมายสูงสุดทางศาสนา หรือไม่เป็นไปเพื่อการประหารกิเลส นัน่ยอ่มถือได้
วา่เป็นการกระท าท่ีไม่พึงปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น การท่ีพระสงฆเ์ขา้ไปถือหุ้นอยูใ่นห้างร้านบริษทัต่างๆ 
ซ่ึงอาจไม่มีบทบญัญติัใดกล่าวถึงประเด็นน้ีโดยตรง แต่เม่ือพิจารณาจากสิกขาบทต่างๆ แลว้ การน า
เงินไปลงทุนเขา้หุ้นเพื่อหวงัผลก าไรดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการประกอบอาชีพ ซ่ึงพระสงฆเ์ป็นผูส้ละ
เรือนชานแลว้ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งหาเล้ียงครอบครัวอยา่งฆราวาสโดยทัว่ไป การประกอบอาชีพจึง
มิใช่ส่ิงท่ีพึงกระท า อีกทั้ง การลงทุนใดๆ ย่อมท าให้จิตใจตกเป็นทาสความโลภไดง่้าย เพราะย่อม
อยากไดปั้นผลหรือก าไรจากการลงทุนนั้น หากไดก้ าไรตามท่ีหวงัไวก้็จะเกิดความพอใจและความ
อยากไดม้ากข้ึนตามมา หากแมไ้ม่ไดก้  าไรหรือขาดทุนก็อาจท าใหจิ้ตอยูใ่นความหดหู่เศร้าหมองหรือ
เกิดโทสะไดง่้าย ดงันั้น การเขา้ถือหุน้ดงักล่าวจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเอ้ือใหพ้ระสงฆห์ลุดพน้จากความทุกขแ์ต่
อยา่งใด อีกทั้ง การพะวงอยูก่บัการไดก้ าไรหรือขาดทุนดงักล่าวอาจท าให้พระสงฆไ์ม่มีเวลาส าหรับ
การปฏิบติัสมณธรรมต่างๆ เพื่อการก าจดักิเลสเคร่ืองเศร้าหมองทั้งหลาย จึงยิ่งท าให้ห่างไกลจาก
เป้าหมายสูงสุดทางศาสนามากยิ่งข้ึน ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้า่การถือหุ้นในธุรกิจใดๆ ก็ตามเป็นส่ิงท่ี
พระสงฆไ์ม่ควรกระท า นัน่เอง  
 นอกจากน้ี ในประเด็นการพิจารณาตดัสินวา่การกระท าใดควรหรือไม่ควรดงักล่าวนั้น จาก
การศึกษาพระวนิยัปิฎก คณะผูว้จิยัสังเกตเห็นวา่ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะทรงบญัญติัสิกขาบทใดๆ ท่าน
มกัตรัสขอ้ความเหล่าน้ี คือ 

ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเล้ียงยาก ความเป็นคนบ ารุงยาก ความเป็นคนมกัมาก 
ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็น
คนเล้ียงง่าย ความเป็นคนบ ารุงง่าย ความมกัน้อย ความสันโดษ ความขดัเกลา 



๖๕ 

 

ความก าจดั อาการท่ีน่าเล่ือมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย๓  

 จากส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวข้า้งตน้ แสดงนยัวา่ในสมยัแรกเร่ิมของการเผยแพร่ศาสนา 
ถึงแมจ้ะยงัไม่มีบทบญัญติัแห่งศีลหรือสิกขาบทท่ีชดัเจนเป็นขอ้ๆ ดงัเช่นในยคุปัจจุบนั แต่พระองคก์็
ทรงมีกรอบคร่าวๆ ให้แก่พระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน และ
เป็นท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธาของผูพ้บเห็น หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นเกณฑส์ าหรับพิจารณาสมณสารูปของ
พระสงฆใ์นยุคนั้น อนัประกอบไปดว้ย ความเป็นผูเ้ล้ียงง่าย บ ารุงง่าย มกันอ้ย สันโดษ ไม่สะสม มี
ความขดัเกลา ความก าจดั มีอาการน่าเล่ือมใส และปรารภความเพียร ซ่ึงถา้การกระท าใดขดัต่อเกณฑ์
เหล่าน้ีก็จะถือวา่เป็นการกระท าท่ีให้โทษหรือน่าติเตียน จึงเป็นส่ิงท่ีไม่พึงกระท า ตวัอยา่งเช่น กรณี
ของพระสุทินน์ท่ีกระท าการเสพเมถุนธรรม ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงต าหนิ ความว่า “ดูก่อน โมฆบุรุษ 
ธรรมอนัเราแสดงแลว้โดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นท่ีส ารอกแห่งราคะ... เพื่อเป็นท่ีส ารอกแห่งตณัหา... 
การก าจดัความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอนัเก่ียวด้วยกาม การระงบัความกลดักลุม้
เพราะกาม เราบอกไวแ้ลว้โดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ”๔ ในกรณีน้ีอาจท าใหเ้ห็นวา่การเสพเมถุนธรรม
เป็นส่ิงตอ้งห้ามส าหรับพระสงฆเ์น่ืองจากขดัแยง้ต่อความขดัเกลา ความก าจดั และการปรารภความ
เพียรอย่างชดัเจน ซ่ึงท าให้พระสงฆ์ไม่สามารถเขา้ถึงมรรค ผล นิพพานอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาได ้ 
 ทั้งน้ี การกระท าท่ีเป็นคุณหรือน่าสรรเสริญ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวข้า้งตน้อาจจ าแนก
ไดเ้ป็น ๔ กลุ่ม ดงัน้ี ๑) ความเป็นคนเล้ียงง่าย บ ารุงง่าย ๒) ความเป็นคนมกัน้อย สันโดษ และไม่
สะสม ๓) การเป็นผูข้ดัเกลา ก าจดั และมีอาการน่าเล่ือมใส ๔) การเป็นผูไ้ม่คลุกคลี และปรารภความ
เพียร ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  

๑) ความเป็นคนเลีย้งง่าย บ ารุงง่าย 
 ในการเขา้มาเป็นนกับวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ไดท้รงช้ีแนวทางในการปฏิบติัตน
เบ้ืองตน้ให้สมกบัเป็นนกับวชท่ีน่าเล่ือมใส โดยด ารงชีวิตอยู่ดว้ยความเรียบง่าย ไม่ก่อความยุ่งยาก
ให้แก่ศาสนิกชนหรือผูมี้จิตศรัทธาเล่ือมใสในการดูแลดา้นปัจจยัส่ี ดงัปรากฏในพระพุทธานุญาต
นิสสัย ๔ ในคมัภีร์พระวนิยัปิฎก มหาวรรค ดงัน้ี  

๑. บรรพชาอาศยัโภชนะ คือค าขา้วอนัหาไดด้ว้ยก าลงัปลีแขง้ เธอพึงท าอุตสาหะ
ในขอ้นั้นจนตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือภตัถวายสงฆ ์ภตัเฉพาะสงฆ ์การนิมนต์ 

                                                           

 ๓ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๙๓. 
 ๔ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๙๑-๓๙๒ 



๖๖ 

 

ภตัถวายตามสลาก ภตัถวายในปักษ์ ภตัถวายในวนัอุโบสถ ภตัถวายในวนั
ปาฏิบท.  
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้ นจนตลอดชีวิต 
อดิเรกลาภ คือผา้เปลือกไม ้ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ผา้ป่าน ผา้แกมกนั.  
๓. บรรพชาอาศยัโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้นจน
ตลอดชีวติ อดิเรกลาภ คือวหิาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน้ ถ ้า.  
๔. บรรพชาอาศยัมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต 
อดิเรกลาภ คือเนยใส เนยขน้ น ้ามนั น ้าผึ้ง น ้าออ้ย.๕  

 จากพระพุทธานุญาตนิสสัย ๔ ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ผูอ้อกบวชในพระพุทธศาสนา
พึงเป็นผูเ้ล้ียงง่าย บ ารุงง่ายดว้ยปัจจยัส่ีเหล่าน้ี คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรคท่ี
หาได้ง่าย ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีหรูหราประณีตหรือมีราคาแพงแต่อย่างใด และไม่ควรท าให้ผูท่ี้
น ามาถวายมีความล าบากหรือยุง่ยากในการจดัหา ดงัตวัอยา่งท่ีชดัเจนประการหน่ึงของการเป็นผูเ้ล้ียง
ง่าย บ ารุงง่าย ก็คือ ภิกขาจาร หรือ การขอโดยปราศจากการเรียกร้องใดๆ ดงัเช่น กรณีของพระอฏัฐิ
เสนะ ในอฏัฐิเสนชาดก ซ่ึงวนัหน่ึงพระเจา้พรหมทตัไดถ้ามท่านวา่ “ขา้แต่ท่านอฏัฐิเสนะ พวกวณิพก
ทั้งหลายท่ีโยมไม่รู้จกั พากนัมาหาโยมแลว้ ขอส่ิงท่ีตอ้งการกนั แต่เหตุไฉน พระคุณเจา้จึงไม่ขอ
อะไรกะโยม”๖ พระอฏัฐิเสนะจึงกล่าวตอบวา่ “เพราะผูข้อ ยอ่มไม่เป็นท่ีรักของผูใ้ห้ ส่วนผูใ้ห้ เม่ือ
ไม่ให้ส่ิงท่ีเขาขอ ก็ไม่เป็นท่ีรักของผูข้อ เพราะฉะนั้นอาตมภาพ จึงไม่ขออะไรกะมหาบพิตร ขอ
ความบาดหมางใจจงอยา่ไดมี้แก่อาตมภาพเลย”๗ จะเห็นไดว้า่การขอหรือเรียกร้องส่ิงใดอาจเป็นเหตุ
แห่งความบาดหมางระหว่างผูข้อและผูถู้กขอได ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูข้อไม่ไดรั้บส่ิงท่ีขอ ดงันั้น 
การท่ีพระสงฆ์ไม่ขอหรือไม่เรียกร้องใดๆ จากโยมจึงเป็นส่ิงท่ีพึงกระท าเพราะไม่น ามาซ่ึงการ
เบียดเบียนโยมหรือท าให้ตนเองเกิดความโกรธหรือกิเลสต่างๆ ตามมา นอกจากน้ีพระอฏัฐิเสนะยงั
กล่าวอีกวา่ “ผูมี้ปัญญาทั้งหลายจะไม่ออกปากขอเลย ธีรชนควรรู้ไว ้พระอริยเจา้ทั้งหลาย ยืนเจาะจง
อยู่ท่ีใด นัน่คือการขอของพระอริยเจา้ทั้งหลาย”๘ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการบิณฑบาตหรือการขอของ
พระสงฆ์โดยการยืนสงบน่ิงหน้าบ้านญาติโยม ถือเป็นการแสดงออกท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
พระสงฆท่ี์แตกต่างจากวณิพกทั้งหลาย  

                                                           

 ๕ ว.ิม. (ไทย) ๖/๑๔๓/๓๖๑. 
 ๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๕๘/๑๐๒๑/๒๘๖. 
 ๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๕๘/๑๐๒๒/๒๘๖. 
 ๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๕๘/๑๐๒๖/๒๘๗. 



๖๗ 

 

 นอกจากเร่ืองท่าทีในการขอดงักล่าวแลว้ การขอให้โยมท าอาหารท่ีตนอยากฉันมาถวายก็
เป็นส่ิงท่ีไม่พึงกระท าเช่นกนั ดงัสิกขาบทท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไว ้ความว่า “ภิกษุใด มิใช่ผู ้
อาพาธ ขอโภชนะอนัประณีตเห็นปานน้ีคือ เนยใส เนยขน้ น ้ ามนั น ้ าผึ้ง น ้ าออ้ย ปลา เน้ือ นมสด 
น ้ าส้ม เพื่อประโยชน์แก่ตนแลว้ฉนั เป็นปาจิตตีย”์๙ การรับบาตรท่ีดีงามของพระสงฆคื์อการไม่ระบุ
ชนิดของอาหารเพื่อช้ีน าให้โยมน ามาถวาย เพราะเป็นการสนองตอบต่อความอยากหรือกิเลสของ
ตนเอง อีกทั้งยงัมีนยัวา่พระสงฆรู์ปนั้นๆ เป็นผูเ้ล้ียงยาก บ ารุงยากอีกดว้ย นอกจากน้ี แมพ้ระสงฆจ์ะ
ไม่ไดเ้อ่ยปากขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากโยมโดยตรง แต่ขอโดยทางออ้มก็ถือวา่เขา้ข่ายการขอโดยมิชอบ
เช่นกนั ดงัปรากฏหลกัฐานในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ซ่ึงพระพุทธโกศาจารยไ์ดอ้ธิบายการแสวงหาท่ีไม่
บริสุทธ์ิไว ้๕ ประการ คือ ๑) การหลอกลวง ๒) การพูดเซา้ซ้ี ๓) การพูดหวา่นลอ้ม ๔) การพูดเหน็บ
ให้เจ็บใจ และ ๕) การหาก าไรทางออ้ม๑๐ ซ่ึงศาสตราจารยพ์ิเศษเสฐียรพงษ ์วรรณปก (ราชบณัฑิต) 
ไดย้กตวัอยา่งการแสวงหาท่ีไม่บริสุทธ์ิแต่ละขอ้ไวอ้ยา่งชดัเจน๑๑ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑) การหลอกลวง (กุหนา) เช่น การอา้งคุณวิเศษในตนเพื่อให้ญาติโยมน าลาภสักการะมา
ถวาย ตวัอยา่งการพูดวา่ “น่ีแน่ะโยม พระองคใ์ดมีท่าทาง ผิวพรรณ ฯลฯ เช่นน้ีเช่นนั้น องคน์ั้นเป็น
อรหนัต”์ ญาติโยมเลยรู้วา่ท่านน้ีเองคือพระอรหนัต ์ก็เลยน าลาภสักการะมาให ้
 ๒) การพูดเซา้ซ้ี (ลปนา) เช่น เห็นโยมถือออ้ยเดินผา่นมาจึงถามเขาวา่  
  พระสงฆ ์: “เอาออ้ยมาจากไหนโยม”  
  โยม : “จากไร่โน่น ขอรับ”  
  พระสงฆ ์: “เห็นจะอร่อยดี?”  
  โยม : “ยงัไม่รู้เลยครับ ยงัไม่ไดชิ้มดู” 
  พระสงฆ ์: “จะใหอ้าตมาชิมใหไ้หมล่ะ?”   
 ๓) การพูดหว่านล้อม (เนมิตติกตา) เช่น มีภิกษุรูปหน่ึง ไปยงับา้นผูห้ญิงคนหน่ึง แสดง
อาการใหรู้้วา่มาขออาหาร แต่หญิงคนนั้นไม่อยากให ้ไถลไปบา้นเพื่อนบา้นเสีย คิดวา่พระท่านรอไม่
ไหวคงกลบัไปเอง ภิกษุรูปนั้นไดโ้อกาสยอ่งเขา้ไปในหอ้ง พบออ้ยอยูท่ี่ซอกประตู กอ้นน ้าออ้ยอยูใ่น
ภาชนะ ปลาเคม็อยูใ่นกระจาด... สักครู่ใหญ่ๆ หญิงเจา้ของบา้นกลบัมา นึกวา่พระคุณเจา้คงไปแลว้ ท่ี
ไหนไดท้่านทนรออยา่งทรหด พอพบหนา้อีก พระคุณเจา้ก็เดินแผนทนัที 

                                                           

 ๙ ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๕๑๗/๕๔๙. 
 ๑๐ วสุิทฺธิ. ๑/๕๑-๖๒ 
 ๑๑ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธศาสนา: ทรรศนะและวิจารณ์, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (ส านักพิมพ์มติชน: 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓), หนา้ ๘๒-๘๕. 



๖๘ 

 

  พระสงฆ ์: “อาตมานึกอยูแ่ลว้วา่ การเท่ียวภิกขาจารวนัน้ีคงไม่ไดอ้ะไร เพราะฝัน
      ไม่ดีเม่ือคืนน้ี”  
  สีกา : “ท่านฝันวา่อยา่งไรคะ”  
  พระสงฆ ์: “อาตมาฝันเห็นงู ชูคอขู่ฟอดๆ เหมือนล าออ้ยพิงอยูซ่อกประตูยงัไงยงังั้น 
มนัท าท่าจะกดัอาตมา อาตมาจึงควา้ก้อนหิน ตั้งใจจะขวา้งมนั แต่เจา้กรรมก้อนหินนั้นกลายเป็น
น ้าออ้ยไปฉิบ งูมนัแผแ่ม่เบ้ีย แบนเหมือนปลาแหง้ในกระเชา้... ”  
 สีกาไดฟั้งฝันประหลาดของพระคุณเจา้ก็รู้ทนัทีวา่ จะบอกพระคุณเจา้วา่ไม่มีอะไรถวายเป็น
ไม่ส าเร็จ เพราะท่านแอบเขา้ไปส ารวจหมดแล้ว จึงจ าตอ้งแบ่งของให้ไป เผื่อฝันของท่านจะได้
กลายเป็นจริงบา้ง 
 ๔) การพูดเหน็บให้เจ็บใจ (นิปเปสิกตา) เช่น พระสงฆ์รูปหน่ึงกล่าวกบัชาวบา้นว่า “พระ
หลายองค์ท่ีสวนทางอาตมาไป พูดว่าชาวบา้นน้ีหลายครัวเรือนก็จริง ไม่มีใครมีศรัทธาสักคน พระ
ผา่นมาก่ีองค์ๆ  ก็กลบัไปตวัเปล่า” ชาวบา้นบางคนอาจยอมถวายอาหารท่านแมไ้ม่เตม็ใจ เป็นตน้ 
 ๕) การหาก าไรทางออ้ม (นิชิคึสนตา) เช่น พระสงฆน์ าเงินท่ีญาติโยมถวายไปออกดอกออก
ผล หรือลงทุนท าธุรกิจเพื่อแสวงหาผลก าไร เป็นตน้ 
 จากตวัอย่างโดยสังเขปขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการเรียกร้องหรือการขอของพระสงฆ์แม้
กระท าโดยออ้มดงัเช่นในกรณีดงักล่าวก็ถือวา่ผิดศีลเช่นเดียวกบัการขอโดยตรง เพราะพระสงฆ์มีจิต
ท่ีตกเป็นทาสความอยากเสียแลว้ จึงลงมือกระท าการดว้ยเล่ห์กลหลายรูปแบบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ี
ตนตอ้งการ จนบางคร้ังอาจผดิศีลขอ้อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น กรณีท่ีโกหกวา่ฝัน และกรณีท่ีพูดโออ้วดคุณ
วเิศษท่ีไม่มีในตน เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี จึงจะเห็นไดว้า่การขอหรือเรียกร้องใดๆ ของพระสงฆเ์ป็นส่ิงท่ี
น่าติเตียนหรือเป็นโทษ เพราะนอกจากจะเป็นการกระท าท่ีแสดงถึงความเล้ียงยาก บ ารุงยากแลว้ ยงั
อาจก่อให้เกิดอกุศลกรรมทั้งผูข้อและผูถู้กขออีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระธรรมเทศนาของพระจุล
นายก (สุชาติ อภิชาโต) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบันิสสัย ๔ ความว่า “น่ีคือกิจ ๔ อย่างท่ีพระภิกษุควรจะ
ขวนขวายตลอดชีวิต เพราะเป็นการอยูแ่บบง่ายๆ อยูแ่บบไม่รบกวนผูอ่ื้น ท าใหเ้ป็นผูเ้ล้ียงง่าย อยูง่่าย 
กินง่าย แล้วจะน ามาซ่ึงความสงบสุข เป็นเคร่ืองท าให้จิตใจไม่วา้วุ่นขุ่นมวัไปกบัก าลงัของกิเลส
ตณัหาทั้งหลาย น่ีคือกิจท่ีพระภิกษุพึงกระท า”๑๒ ดงันั้น การเป็นผูเ้ล้ียงง่าย บ ารุงง่ายจึงเป็นคุณทั้งแก่
ตัวพระสงฆ์เอง  และผู ้เ ล่ือมใสศรัทธาทั้ งหลาย อีกทั้ งย ังสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาอีกดว้ย   

                                                           

 ๑๒ พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต), “พระธรรมเทศนา ก าลังใจ ตอนท่ี ๘ เ ร่ือง บิณฑบาต,” 
<http://www.kammatthana.com/D_131.htm>, (สืบคน้เม่ือ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 

http://www.kammatthana.com/D_131.htm


๖๙ 

 

 อยา่งไรก็ตาม ถึงแมพ้ระพุทธเจา้จะทรงบญัญติัสิกขาบทให้พระสงฆพ์ึงละเวน้การฆ่าสัตว ์
แต่ก็มิไดท้รงบญัญติัให้พระสงฆ์ตอ้งฉันอาหารเจหรืออาหารมงัสวิรัติเท่านั้น ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอีก
ประการหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ควรเป็นผู ้เ ล้ียงง่าย บ ารุงง่าย ดังนั้ น พระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมยัพุทธกาลสามารถรับบิณฑบาตได้ทั้ งอาหารท่ีเป็นเน้ือสัตว์และมิใช่
เน้ือสัตวต์ามท่ีญาติโยมจดัหามาให้ โดยมีเน้ือสัตวท่ี์พระพุทธเจา้ทรงห้ามมิให้ฉันเพียง ๑๐ ชนิด 
ไดแ้ก่ เน้ือมนุษย ์เน้ือช้าง เน้ือมา้ เน้ือสุนขั เน้ือราชสีห์ เน้ือหมี เน้ืองู เน้ือเสือโคร่ง เน้ือเสือเหลือง 
และเน้ือเสือดาว๑๓ ส่วนเน้ือของสัตวช์นิดอ่ืนสามารถฉนัได ้แต่ตอ้งประกอบไปดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 
คือ ไม่ไดเ้ห็นตอนเขาฆ่า ไม่ไดย้ินตอนเขาฆ่า และไม่รังเกียจ๑๔ ซ่ึงอรรถกถาจารยอ์ธิบายวา่ อาการ
ไม่รังเกียจ คือ การไม่สงสัยวา่เขาฆ่าเพื่อน ามาถวายตนโดยจ าเพาะ แต่ถา้เกิดความสงสัยวา่เขาฆ่าสัตว์
นั้นเพื่อน ามาถวายตนจากการไดย้นิไดฟั้งผูอ่ื้นพูดมา ก็ไม่ควรฉนั๑๕  
 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้พึงปฏิบติัอีกมากเก่ียวกบัการบริโภคอาหารซ่ึงพระสงฆพ์ึงศึกษา อาทิเช่น 
พระสงฆไ์ม่ควรรับเน้ือสด หรือประกอบอาหารดว้ยตนเอง เป็นตน้ ดงันั้น สิกขาบทต่างๆ เหล่าน้ีไม่
จ  าเพาะพระสงฆ์เท่านั้นท่ีพึงศึกษา ญาติโยมทั้งหลายท่ีน าอาหารมาถวายแด่พระสงฆ์ก็พึงศึกษา
เช่นกนั เพื่อมิให้ตนเองเป็นเหตุแห่งการกระท าผิดพระวินยัของพระสงฆ์ ดงัเช่นตวัอย่างท่ีเคยเป็น
ข่าวกนัอยา่งแพร่หลายในสังคมไทยช่วงหน่ึง คือ มีผูใ้จบุญไดส้ั่งชาบู ชาบู๑๖มาถวายพระสงฆข์องวดั
แห่งหน่ึง ซ่ึงพระสงฆต์อ้งรับประเคนเน้ือสัตวส์ดๆ แลว้น ามาลวกในน ้าซุปเองก่อนฉนัเช่นเดียวกบัท่ี
ฆราวาสท า ดงันั้น จึงเป็นการกระท าผิดพระวินยัอยา่งชดัเจนทั้งขอ้ท่ีรับเน้ือสด และประกอบอาหาร
เอง ทั้งน้ี การถวายอาหารชนิดน้ีแด่พระสงฆมิ์ใช่เป็นส่ิงท่ีกระท าไม่ได ้หากแต่ผูถ้วายควรปรุงส าเร็จ
พร้อมฉันเช่นเดียวกบัอาหารประเภทอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะน ามาถวายแด่พระสงฆ์เพื่อมิให้ผิดพระวินยั 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับเร่ืองเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่มห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค พุทธศาสนิกชนควร

                                                           

 ๑๓ ว.ิม (ไทย) ๗/๕๘-๖๐/๙๔-๑๐๑. 
 ๑๔ ว.ิมหา (ไทย) ๓/๕๙๑/๕๖๓. 
 ๑๕ ว.ิมหา.อ (ไทย) ๓/๕๙๑/๕๗๖. 
 ๑๖ ชาบู ชาบู (Shabu-Shabu) ถือก าเนิดจากเมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น ในช่วงปี ค.ศ.1952 เป็นอาหาร
ประเภทหมอ้ไฟอย่างหน่ึง ส่วนประกอบหลกัของ “ชาบู ชาบู” ก็คือเน้ือววัหั่นบางๆ แต่ถา้ใครไม่กินเน้ือววัก็
สามารถใชเ้น้ือหมูแทนได ้โดยมีการดดัแปลงมาจากหมอ้ไฟของเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ซ่ึงใชเ้น้ือแกะ นอกจากน้ี 
ยงัมีผกัสดท่ีนิยมใส่ คือ เห็ดหอมสด เห็ดเข็มทอง ผกักาดขาวและเตา้หู้ ส่วนน ้ าซุปก็จะเป็น ซุปคมบุ คือ สาหร่าย
ทะเลชนิดหน่ึง ชาบู ชาบู เป็นอาหารสุขภาพของญ่ีปุ่น โดยวิธีรับประทาน จะเร่ิมจากการใส่ผกัลงไปตม้ในหมอ้
ก่อนเพ่ือให้น ้ าซุปได้รสหวานของผกั แล้วจึงน าเน้ือลงไปลวก พอสุกได้ท่ีแล้วจ้ิมกับน ้ าจ้ิมก่อนท่ีจะน ามา
รับประทาน (Japanese Gourmet Bangkok, “รู้จักกับ ชาบู ชาบู,” <http://jfoodsbkk.namjai.cc/e49178.html>,  
(สืบคน้เม่ือ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙))  

http://jfoodsbkk.namjai.cc/e49178.html%3e,%20%20(สืบค้นเมื่อ%20๑๙
http://jfoodsbkk.namjai.cc/e49178.html%3e,%20%20(สืบค้นเมื่อ%20๑๙


๗๐ 

 

ศึกษาหาความรู้จากพระวนิยัก่อนจดัหาหรือน ามาถวายแด่พระสงฆเ์ช่นเดียวกนักบัเร่ืองของการถวาย
อาหาร 
 

๒) ความเป็นคนมักน้อย สันโดษ และไม่สะสม  
 ความมกันอ้ยถือเป็นลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของนกับวชท่ีพระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญ 
ซ่ึงตรงขา้มกบัความมกัมากท่ีพระพุทธเจา้ทรงติเตียน เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความโลภท่ีมีอยู่
ในจิตใจซ่ึงภิกษุทั้งหลายควรพยายามก าจดัให้หมดส้ินไป ซ่ึงในสมยัพุทธกาลไดต้วัอยา่งจ านวนมาก
ท่ีแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจา้ทรงติเตียนภิกษุผูม้กัมากและได้ทรงบญัญติัสิกขาบทต่างๆ ข้ึนมา 
ตวัอย่างหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ เร่ืองพระปิลินทวจัฉเถระ ซ่ึงท่านเป็นภิกษุรูปหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงอนั
เกิดจากการแสดงอิทธิปาฏิหาริยจ์นพระราชาและชาวบา้นต่างพากนัยินดีเล่ือมใส และพากนัถวาย
เภสัช ๕ คือ เนยใส เนยขน้ น ้ ามนั น ้ าผึ้ง และน ้ าออ้ย แด่ท่านจ านวนมาก และท่านมกัจะแบ่งปันแก่
เพื่อนภิกษุรูปอ่ืนๆ ดว้ย เม่ือภิกษุทั้งหลายไดรั้บมาก็ต่างพากนัสะสมไวใ้นยา่มของตนบา้ง และตาม
สถานท่ีต่างๆ บา้ง จนชาวบา้นพากนัติเตียนวา่ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงพอใจในความมกัมากเช่นน้ี เม่ือ
พระพุทธเจา้ทรงทราบเร่ืองดงักล่าวจึงทรงติเตียนและบญัญติัสิกขาบท ความวา่ “อน่ึง มีเภสัชอนัควร
ล้ิมของภิกษุผูอ้าพาธ คือ เนยใส เนยขน้ น ้ ามนั น ้ าผึ้ง และน ้ าออ้ย ภิกษุรับประเคนของนั้นแลว้ พึง
เก็บไวฉ้ันได ้๗ วนัเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก าหนดนั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย”์๑๗ จากตวัอย่าง
ดงักล่าวจะเห็นได้ว่าความมกัมากมกัมาคู่กบัการสะสม ซ่ึงท าให้พระพุทธเจา้จ าเป็นตอ้งก าหนด
จ านวนวนัของการเก็บส่ิงต่างๆ ไวบ้ริโภคเพื่อให้ภิกษุเกิดความมกัน้อยและมีการสะสมส่ิงต่างๆ 
นอ้ยลง  
 ทั้งน้ี ความมกัมากมิไดส่้งผลทางลบต่อความเล่ือมใสศรัทธาของชาวบา้นเท่านั้น หากแต่อาจ
ท าให้ภิกษุมีอกุศลธรรมเพิ่มข้ึนอีกด้วย ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสในวิริยารัมภาทิวรรค ในพระ
สุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย เอกนิบาต ความวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรายอ่มไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้
อยา่งหน่ึง ท่ีเป็นเหตุให้อกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ เส่ือมไป เหมือน
ความเป็นผูมี้ความมกัมาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เม่ือบุคคลมีความมกัมาก อกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ยอ่ม
เกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ย่อมเส่ือมไป”๑๘ ตวัอย่างเช่น เร่ืองภิกษุหลายรูป ซ่ึงขอให้ช่าง
หมอ้ท าบาตรให้เป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีบาตรของตนยงัใชง้านไดอ้ยู ่เป็นเหตุให้ช่างหมอ้ผูน้ี้ไม่มีเวลา
ป้ันสินคา้ชนิดอ่ืนๆ เพื่อขายเล้ียงชีพ จนท าให้ครอบครัวของเขาขาดรายได ้และบุตรกบัภรรยาตอ้ง
พบกบัความล าบาก เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบจึงทรงหา้มพร้อมทั้งบญัญติัสิกขาบท ความวา่ “ดูก่อน

                                                           

 ๑๗ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๑๔๐/๑๐๓๐-๑๐๓๒. 
 ๑๘ องฺ.เอกก. (ไทย) ๓๒/๖๓/๑๒๘. 



๗๑ 

 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ควรขอบาตร ภิกษุใดขอ ตอ้งอาบติัทุกกฎ”๑๙ จะเห็นไดว้า่การมกัมากของภิกษุ
ลว้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท าให้ภิกษุยิ่งออกห่างจากการบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดทางศาสนา เพราะความมกัมากมิไดเ้ป็นไปเพื่อการก าจดักิเลสแต่อยา่งใด หากแต่ยิ่งท าให้เกิด
การสะสมของกิเลสมากข้ึนอีกดว้ย  
 นอกจากน้ี พระอรรถกถาจารยย์งักล่าวถึงผลดีของความเป็นผูม้กันอ้ยไวว้า่ “ก็แล ภิกษุผูม้กั
นอ้ยอยา่งน้ี ยอ่มท าลาภท่ียงัไม่เกิด ให้เกิดข้ึน หรือยอ่มท าลาภท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้มัน่คง ยอ่มท าจิตของ
ทายกให้ยินดี. ภิกษุนั้นย่อมถือเอาแต่น้อย เพราะความท่ีตนเป็นผูม้กัน้อย โดยประการใดๆ มนุษย์
ทั้งหลายเล่ือมใสในวตัรของท่าน โดยประการนั้นๆ ยอ่มถวายเป็นอนัมาก.”๒๐ จะเห็นไดว้า่พระสงฆ์
ผูม้กันอ้ยยอ่มไดรั้บความเล่ือมใสศรัทธาจากผูพ้บเห็น และเป็นเหตุให้ผูค้นเหล่านั้นมีความเต็มใจท่ี
จะถวายส่ิงต่างๆ อีก เพราะการสงเคราะห์พระสงฆ์ท่ีตนเล่ือมใสยอ่มน ามาซ่ึงความอ่ิมเอมใจอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงต่างจากกรณีของช่างหมอ้ขา้งตน้ท่ีอาจรู้สึกไม่สุขใจเท่าท่ีควรเพราะท าบาตรถวายแด่
พระสงฆผ์ูม้กัมากจนตนเองและคนในครอบครัวเดือนร้อน และอาจไม่กลา้ปวารณาตวัเพื่อท าส่ิงใดๆ 
ถวายอีกเลย  
 อย่างไรก็ตาม ความมกัน้อยมิได้มีเพียงแค่ในปัจจยั ๔ เท่านั้น ยงัมีความมกัน้อยอีก ๓ 
ประเภทท่ีท่านอรรถกถาจารยก์ล่าวถึง ความวา่ “ความมกันอ้ยแมอี้กอยา่งมี ๔ ประการ คือมกันอ้ยใน
ปัจจยั ๑ มกันอ้ยในธุดงค ์๑ มกันอ้ยในปริยติั ๑ มกันอ้ยในอธิคม ๑ บรรดาความมกันอ้ย ๔ อยา่งนั้น 
ความมกันอ้ยในปัจจยั ๔ ช่ือวา่ ความมกันอ้ยในปัจจยั”๒๑ ส าหรับความมกันอ้ยในธุดงค ์ท่านไดข้ยาย
ความวา่เป็นการไม่บอกแก่ผูใ้ดว่าตนสมาทานธุดงค์อยู ่โดยยกตวัอยา่งพระมหากุมารกสัสปเถระผู ้
ถือโสสานิกงัคธุดงคอ์ยูใ่นป่าชา้มาตลอด ๖๐ ปี โดยท่ีภิกษุอ่ืนไม่ล่วงรู้ ส าหรับความมกันอ้ยในปริยติั 
ท่านขยายความวา่เป็นการไม่บอกผูอ่ื้นวา่ตนเป็นพหุสูตร โดยยกตวัอยา่งพระสาเกตติสสเถระ และ
ส าหรับความมกัน้อยในอธิคม ท่านขยายความว่าเป็นการไม่บอกแก่ผูอ่ื้นว่าตนเป็นพระอริยบุคคล 
โดยยกตวัอยา่งกุลบุตร ๓ คน และช่างหมอ้ ช่ือฆฎีการะ๒๒ จากตวัอยา่งดงักล่าวมาน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูมี้ความมกันอ้ยมิใช่ผูท่ี้ปรารถนานอ้ยในปัจจยั ๔ เท่านั้น หากแต่หมายถึงการเป็นผูมี้ความปรารถนา
น้อยท่ีจะให้มีผูรั้บรู้ส่ิงดีงามใดๆ ท่ีตนก าลงัเป็นหรือก าลงัท าอยู่อีกด้วย ดงันั้น จึงเป็นไปไม่ได้ท่ี
พระสงฆผ์ูม้กันอ้ยจะพูดจาโออ้วดหรือข่มผูอ่ื้นแมท้่านจะเป็นผูมี้คุณวเิศษต่างๆ อยูใ่นตนก็ตาม  

                                                           

 ๑๙ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๑๒๘/๑๐๐๑-๑๐๐๓. 
 ๒๐ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๓๒/๖๓/๑๓๔. 
 ๒๑ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๓๒/๖๓/๑๓๔. 
 ๒๒ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๓๒/๖๓/๑๓๔-๑๓๖.  



๗๒ 

 

 อยา่งไรก็ตาม ความมกันอ้ยมกัมาคู่กบัความสันโดษซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึง
ของนักบวชในพระพุทธศาสนา ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นวิริยารัมภาทิวรรค  องัคุตรนิกาย เอก
นิบาต ความว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอ้ย่างหน่ึง ท่ีเป็นเหตุให้กุศล
ธรรมท่ียงัไม่เกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ เส่ือมไป เหมือนความเป็นผูมี้ความสันโดษ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เม่ือบุคคลมีความสันโดษ กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ยอ่มเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ี
เกิดข้ึนแล้ว ย่อมเส่ือมไป”๒๓ ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“สันโดษ” ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม ไวว้า่ “ความยินดี ความพอใจ ความยินดี
ดว้ยของของตนซ่ึงได้มา ดว้ยเร่ียวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีดว้ยปัจจยัส่ีตามมีตามได้
ความรู้จกัอ่ิมรู้จกัพอ”๒๔ ดงันั้น ถา้พระสงฆไ์ม่พอใจในปัจจยัต่างๆ ท่ีตนมีหรือไดม้าย่อมเกิดอกุศล
ธรรมข้ึนไดง่้าย อาทิเช่น เกิดความอยากท่ีจะแสวงหาจนกวา่จะไดส่ิ้งท่ีตนพอใจ แมบ้างคร้ังอาจตอ้ง
ใชว้ิธีการไดม้าอยา่งไม่สุจริตก็ตาม ดว้ยเหตุน้ี ถา้พระสงฆใ์ห้ความใส่ใจกบัการแสวงหาปัจจยัต่างๆ
มากจนเกินไป ย่อมออกห่างจากการบ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพานตามมาอย่าง
แน่นอน    
 พระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความเร่ืองความสันโดษ ดงัมีใจความวา่ ความสันโดษมี ๓ ระดบั 
คือ ๑) ยถาลาภสันโดษ ๒) ยถาพลสันโดษ ๓) ยถาสารุปปสันโดษ และพระสงฆค์วรสันโดษใน ๔ 
ปัจจยั อนัได้แก่ ๑) สันโดษในจีวร ๒) สันโดษในบิณฑบาต ๓) สันโดษในเสนาสนะและ ๔) 
สันโดษในคิลานปัจจยั ดงันั้น สันโดษจึงมี ๑๒ อย่าง อาทิเช่น ยถาลาภสันโดษในจีวร เป็นตน้๒๕ 
ส าหรับความสันโดษ ๓ ระดบัดงักล่าวมานั้น วศิน อินทสระ ไดอ้ธิบายไว ้ดงัน้ี 

สันโดษก็จะมีอยู่ ๓ ระดบัด้วยกนั คือ ๑. พอใจตามท่ีได้ (ยถาลาภสันโดษ) 
ได้มาเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้น แต่ว่าตอ้งได้มาโดยสุจริต ถ้าได้มาโดยทุจริตก็
เป็นการเสียสันโดษแล้ว... ๒. พอใจตามก าลงั (ยถาพลสันโดษ) คือ มีก าลงั
เท่าไหร่ เท่าท่ีเราจะท าไดก้็พอใจเท่านั้นตามก าลงัของเรา... ถา้เผือ่ไม่พอใจตาม
ก าลงั แลว้มนัจะหันไปในทางทุจริต อยากจะไดเ้ท่าคนอ่ืน เห็นคนอ่ืนเขาได้
มากก็อยากจะไดเ้ท่าคนอ่ืน ไม่นึกถึงก าลงัของตวัเอง... ๓. พอใจตามสมควร 
หรือตามความเหมาะสมแก่ตวั (ยถาสารุปปสันโดษ) หมายความวา่ อะไรท่ีไม่

                                                           

 ๒๓ องฺ.เอกก. (ไทย) ๓๒/๖๖/๑๒๙. 
 ๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, (นนทบุรี : โรง
พิมพเ์พ่ิมทรัพยก์ารพิมพ,์ ๒๕๕๓), หนา้ ๑๐๕-๑๐๖.    
 ๒๕ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๓๒/๖๖/๑๓๖ – ๑๔๐ 



๗๓ 

 

สมควรแก่เรา ก็ไม่ฟุ้งซ่านอยากไดส่ิ้งท่ีไม่สมควรแก่ตน... ถา้ไปรับส่ิงท่ีไม่
สมควรแก่ตนเขา้ก็จะน าภยัมาใหแ้ก่ตวั เดือดร้อนภายหลงัได้๒๖  

 จากการอธิบายของวศิน อินทสระ ขา้งตน้ แสดงนัยว่าการท่ีพระสงฆ์ไม่สันโดษหรือไม่
พอใจในส่ิงท่ีตนไดม้านั้น อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดศีลขอ้อ่ืนๆ ตามมาได ้เช่น การลกัขโมย หรือ
การใช้อุบายหลอกลวงผูอ่ื้นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนตอ้งการ หรือเพื่อให้ตนมีเท่าเทียมพระสงฆรู์ป
อ่ืน ดงัเช่นท่ีผูว้ิจยัท่านหน่ึงเคยมีประสบการณ์ว่า มีพระสงฆ์รูปหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนับถือของลูกศิษย์
จ  านวนมาก วนัหน่ึงลูกศิษยค์นหน่ึงของท่านไดน้ ารถยนตค์นัหน่ึงมาถวายเพื่อให้ท่านเดินทางไปรับ
กิจนิมนตย์งัสถานท่ีต่างๆ อยา่งสะดวก แต่แทนท่ีท่านจะยนิดีและพอใจในส่ิงท่ีได ้ท่านกลบัพูดจาตดั
พอ้กบัลูกศิษยค์นดงักล่าววา่ “พระอีกรูปหน่ึงซ่ึงมีต าแหน่งเท่ากบัท่าน ลูกศิษยข์องเขาถวายรถยนต์
ราคาเป็นลา้น แต่เราไดแ้ค่รถราคาหลกัแสน” ตวัอยา่งเช่นน้ีอาจมิไดแ้สดงให้เห็นถึงความไม่สันโดษ
ของพระสงฆรู์ปดงักล่าวเท่านั้น หากแต่อาจตีความไดว้า่การพูดจาตดัพอ้ของท่านน่าจะเป็นอุบายให้
ลูกศิษยจ์ดัหารถยนต์คนัใหม่มาให้ท่านก็เป็นได้ เพื่อให้ท่านได้ครอบครองรถยนต์ท่ีทดัเทียมกบั
พระสงฆรู์ปอ่ืน นอกจากน้ี ในสมยัพุทธกาลก็มีหลายตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่สันโดษของ
พระสงฆ ์ตวัอยา่งเช่น กรณีของพระฉพัพคัคียท่ี์ขอให้ช่างไหมช่วยตม้ตวัไหมเผื่อตนดว้ยเพราะตน
ปรารถนาจะท าสันถตัเจือดว้ยไหม เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบจึงกล่าวติเตียนแลว้บญัญติัสิกขาบท
ท่ีว่า “อน่ึง ภิกษุใด ให้ท าสันถัตเจือด้วยไหม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์”๒๗ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
พระฉพัพคัคียมิ์ไดพ้อใจในสันถตัธรรมดาๆ ท่ีตนมีอยู ่นัน่เอง 
 ส าหรับความสันโดษ ๑๒ อยา่ง อนัไดแ้ก่ ๑) ยถาลาภสันโดษในจีวร ๒) เป็นยถาพลสันโดษ
ในจีวร ๓) ยถาสารุปปสันโดษในจีวร ๔) ยถาลาภสันโดษในบิณฑบาต ๕) เป็นยถาพลสันโดษใน
บิณฑบาต ๖) ยถาสารุปปสันโดษในบิณฑบาต ๗) ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะ ๘) เป็นยถาพล
สันโดษในเสนาสนะ ๙) ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ ๑๐) ยถาลาภสันโดษในคิลานปัจจยั ๑๑) 
เป็นยถาพลสันโดษในคิลานปัจจยั ๑๒) ยถาสารุปปสันโดษในคิลานปัจจยั ซ่ึงพระอรรถกถาจารยไ์ด้
ขยายความโดยละเอียดในพระอรรถกถาของพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ดงัน้ี  

 ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ไดจี้วรดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม เธอใช้สอยจีวรนั้นเท่านั้น ไม่
ปรารถนาจีวรอ่ืน ถึงไดก้็ไม่รับ น้ีเป็นยถาลาภสันโดษในจีวรของเธอ. 
ต่อมาภายหลงั เธอมีก าลงันอ้ยตามธรรมดาก็ดี ถูกความป่วยไขค้รอบง าก็ดี ถูก
ความชราครอบง าก็ดี เม่ือห่มจีวรหนกัยอ่มล าบาก เธอเปล่ียนจีวรนั้นกบัภิกษุผู ้

                                                           

 ๒๖ วศิน อินทสระ, ความสุขที่หาได้ง่าย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพเ์รือนธรรม, ๒๕๔๕), หน้า 
๒๓-๒๖. 
 ๒๗ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๗๔/๘๗๔-๘๗๗. 



๗๔ 

 

ชอบพอกนั แมใ้ช้สอยจีวรเบาอยู่ ก็ยงัเป็นผูส้ันโดษอยู่นั่นเอง น้ีเป็นยถาพล
สันโดษในจีวรของเธอ. 
ภิกษุอีกรูปหน่ึงไดปั้จจยัอยา่งประณีต คร้ังเธอไดบ้าตรและจีวรเป็นตน้อยา่งใด
อย่างหน่ึง เป็นบาตรจีวรมีค่ามากหรือมีจ านวนมาก เธอถวายด้วยคิดว่า น้ี
สมควรแก่พระเถระทั้งหลายผูบ้วชนาน น้ีสมควรแก่ภิกษุพหูสูต น้ีสมควรแก่
ภิกษุไข ้น้ีจงมีแก่ภิกษุผูมี้ลาภน้อย ดงัน้ี หรือรับเอาจีวรเก่าของภิกษุเหล่านั้น 
หรือเลือกเก็บผา้ท่ีไม่มีชายจากกองหยากเยื่อเป็นตน้ แมเ้อาผา้เหล่านั้นมาท า
เป็นสังฆาฏิครอง ก็ยงัเป็นผูส้ันโดษอยูน่ัน่เอง น้ีเป็นยถาสารุปปสันโดษในจีวร
ของเธอ... ก็บริขาร ๘ คือ ไตรจีวร บาตร มีดตดั ไมช้ าระฟัน เข็ม ประคดเอว 
และผา้กรองน ้ า ยอ่มควรแก่ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยความยินดีปัจจยัตามมีตามได ้
๑๒ อยา่งน้ี.๒๘ 

 จากพระอรรถกถาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าพระสงฆ์พึงสันโดษในจีวรท่ีตนมีอยู่หรือหามาได้
ดว้ยวิธีการท่ีสุจริต เช่น ขอแลกกบัพระสงฆรู์ปอ่ืนท่ีเต็มใจให้แลก เป็นตน้ ส าหรับความสันโดษใน
บิณฑบาต ในเสนาสนะ และในคิลานปัจจยั รวมทั้งในบริขารอ่ืนๆ ก็เป็นไปในท านองเดียวกนั ถา้
พระสงฆรู์ปใดไม่สันโดษในปัจจยัเหล่าน้ี พระพุทธเจา้ก็มกัจะทรงติเตียน อยา่งไรก็ตาม พบหลกัฐาน
วา่พระพุทธเจา้มิไดท้รงติเตียนความไม่สันโดษในทุกกรณี หากแต่ทรงสรรเสริญความไม่สันโดษใน
บางกรณีดว้ย ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นพระสุตตนัตปิฎก อุงคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ความวา่  

 ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย เรารู้ทั่วถึงคุณของธรรม ๒ อย่าง คือ ความเป็นผูไ้ม่
สันโดษในกุศลธรรม ๑ ความเป็นผูไ้ม่ย่อหย่อนในความเพียร ๑ ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ไดย้ินว่า เราเร่ิมตั้งความเพียรอนัไม่ยอ่หยอ่นว่า จะเหลืออยู่แต่หนงั 
เอ็น และกระดูกก็ตามที เน้ือและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ยงัไม่
บรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลุได้ดว้ยเร่ียวแรงของบุรุษ ดว้ยความเพียรของบุรุษ 
ดว้ยความบากบัน่ของบุรุษแลว้ จกัไม่หยุดความเพียรเสีย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
โพธิญาณอนัเรานั้นไดบ้รรลุแลว้ดว้ยความไม่ประมาท ธรรมอนัเป็นแดนเกษม
จากโยคะอนัยอดเยีย่ม อนัเรานั้นไดบ้รรลุแลว้ดว้ยความไม่ประมาท๒๙  

 จากพระสูตรขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การไม่สันโดษก็ถือเป็นคุณธรรมเช่นเดียวกนั แต่ตอ้งเป็น
ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอนัจะน ามาซ่ึงการบรรลุอรหตัผล เพราะเม่ือบุคคลไม่สันโดษ
หรือไม่พอใจในกุศลธรรมเบ้ืองตน้ท่ีได้แลว้ ย่อมขวนขวายพยายามฝึกฝนตนเองต่อไปเพื่อให้ได้

                                                           

 ๒๘ ท.ีสี.อ. (ไทย) ๑๑/๑๐๑/๔๔๔-๔๔๗.  
 ๒๙ องฺ.ทุก. (ไทย) ๓๓/๒๕๑/๒๙๗. 



๗๕ 

 

กุศลธรรมท่ียิ่งกวา่ แต่ถา้บุคคลรู้สึกพอใจแลว้ในกุศลธรรมท่ีตนได ้ยอ่มไม่พยายามฝึกฝนตนเองต่อ 
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงตรัสกบันนัทิยะดงัปรากฏในนนัทิยสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก สังยุตต
นิกาย มหาวารวรรค ความว่า “ดูก่อนนนัทิยะ ก็อริยสาวกเป็นผูอ้ยู่ดว้ยความประมาทอย่างไร อริย
สาวกในธรรมวินยัน้ี ประกอบดว้ยความเล่ือมใส อนัไม่หว ัน่ไหวในพระพุทธเจา้... ในพระธรรม...
ในพระสงฆ.์.. ประกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจา้ใคร่แลว้ ไม่ขาด ฯลฯ เป็นไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกนั้น
พอใจแลว้ ดว้ยศีลท่ีพระอริยเจา้ใคร่แลว้ ไม่พยายามให้ยิ่งข้ึนไป... อริยสาวกนั้นยอ่มถึงความนบัว่า 
อยูด่ว้ยความประมาท”๓๐ จึงจะเห็นไดว้า่ ความสันโดษในกุศลธรรมเป็นท่ีตั้งของความประมาท และ
ไม่เป็นคุณแก่พระสงฆ์หรือผูแ้สวงหาทางพน้ทุกข์ทั้งหลาย เพราะถึงแมบุ้คคลจะบรรลุธรรมเป็น
พระอริยบุคคลสามระดบัแรกแลว้ก็ตาม กิเลสท่ีหลงเหลืออยูก่็อาจก่อความทุกขใ์ห้แก่ตนเองได ้จึง
ไม่ควรประมาท และเร่งรีบบ าเพญ็เพียรทางจิตต่อไปจนกวา่จะถึงท่ีสุดแห่งความพน้ทุกขห์รือบรรลุ
อรหัตผล ดงัท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความไวว้่า “บรรดาบทเหล่านั้น ดว้ยบทว่า อสนฺตุฏฺ€ ̂ตา 
กุสเลสุ ธมฺเมสุ น้ี แสดงความดงัน้ีวา่ เราไม่สันโดษดว้ยเพียงฌานนิมิตหรือดว้ยเพียงโอภาสนิมิต ยงั
อรหตัมรรคให้เกิดข้ึนได ้คือเราไม่สันโดษชัว่เวลาท่ีอรหัตมรรคยงัไม่เกิดข้ึน. และเราไม่ทอ้ถอยใน
ความเพียรตั้งอยูโ่ดยไม่ยอ่หยอ่นเลย ไดก้ระท าความเพียร”๓๑  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป. อ. ปยุตโต) 
ท่ีวา่ “ความไม่สันโดษในกุศลธรรมก็มาคู่กบัความไม่ประมาท คือ เม่ือไม่สันโดษในกุศลธรรม แลว้
ก็ไม่ประมาท ก็จะเพียรพยายามสร้างบ าเพ็ญส่ิงท่ีดีงามนั้ นให้ยิ่งๆ ข้ึนไป... ทีน้ี สันโดษท่ีเป็น
คุณธรรมนั้น คือสันโดษส าหรับพระในปัจจยัส่ี ถา้พูดอยา่งภาษาญาติโยมชาวบา้นก็คือ สันโดษใน
วตัถุส่ิงท่ีจะเอามาบริโภคใชส้อย”๓๒ ดงันั้น ทั้งความสันโดษในปัจจยัและความไม่สันโดษในกุศล
ธรรมจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับหรับพระสงฆ์ในการฝึกฝนตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา 
 

๓) การเป็นผู้ขัดเกลา ก าจัด และมีอาการน่าเล่ือมใส 
 ความขดัเกลา ความก าจดั และอาการน่าเล่ือมใสนั้น เป็นหลกัปฏิบติัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
เน่ืองจากถา้พระสงฆรู์ปใดสามารถก าจดัและขดัเกลากิเลสของตนให้เบาบางลงหรือหมดไปได ้การ
แสดงออกภายนอกของพระสงฆรู์ปนั้นยอ่มเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ส ารวม โดยท่ีมิตอ้งใชก้ารเส

                                                           

 ๓๐ ส .ม. (ไทย) ๓๑/๑๖๐๑/๓๖๙. 
 ๓๑ องฺ.ทุก.อ. (ไทย) ๓๓/๒๕๑/๒๙๘-๒๙๙. 
 ๓๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต),  งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพอ์มรินทร์ธรรมะ, ๒๕๖๐), หนา้ ๑๐๗-๑๐๘. 



๗๖ 

 

แสร้งแกลง้ท าใดๆ ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงมิไดท้รงสอนให้พระสงฆป์ระพฤติปฏิบติัตนภายนอกให้
เป็นท่ีน่าเล่ือมใสเท่านั้น หากแต่ทรงสอนใหพ้ฒันาพื้นฐานทางจิตใจใหส้งบส ารวมเป็นเบ้ืองตน้ก่อน 
ดงัท่ีพระอรรถกถาจารยก์ล่าวไวใ้นอรรถกถาแห่งพระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค ์ท่ีวา่  

 อน่ึง ตนของบุคคลผูล้ะอสังวร ตั้งอยูใ่นสังวร ยอ่มเป็นไปเพื่อความเป็นผูข้ดั
เกลากิเลส และความเป็นผูก้  าจดักิเลสออก, เพราะเหตุนั้น สังวร ท่านจึงเรียกวา่ 
ความขดัเกลาและความก าจดั. อน่ึง ตนของบุคคลผูล้ะอสังวร ตั้งอยู่ในสังวร 
ไม่เขา้ไปใกลก้ายทุจริต และวจีทุจริต ซ่ึงไม่ชวนให้เกิดความเล่ือมใส คือไม่
เป็นม่ีตั้งแห่งความเล่ือมใส ไม่สงบ ไม่เรียบร้อยแห่งกายและวาจา และไม่เขา้
ไปใกล้อกุศลวิตก ๓ ซ่ึงไม่ชวนจิตให้เกิดความผ่องใส คือไม่เป็นท่ีตั้ งแห่ง
ความผ่องใสแห่งจิต ไม่สงบ ไม่เรียบร้อย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์แห่ง
กายสุจริต วจีสุจริต และกุศลวิตก ๓ ซ่ึงผิดแผกจากนั้นนั่นแล ท่ีชวนให้เกิด
ความเล่ือมใส คือเป็นท่ีตั้งแห่งความเล่ือมใส สงบ เรียบร้อย, เพราะเหตุนั้น 
สังวร ท่านจึงเรียกวา่ ความเป็นอาการใหเ้กิดความเล่ือมใส๓๓  

 จากอรรถกถาขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ถา้พระสงฆมี์จิตใจท่ีปราศจากอกุศลวิตก ๓ อนัไดแ้ก่ 
ความโลภ ความโกรธ และความหลงแลว้ การแสดงออกต่างๆ ยอ่มเป็นไปอยา่งสงบ ส ารวม ซ่ึงเป็น
เหตุให้ผูพ้บเห็นเกิดความเล่ือมใสศรัทธาตามมา อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่าการท่ี
พระพุทธเจา้แยก “อาการท่ีน่าเล่ือมใส” ออกมาต่างหากนั้น อาจเป็นเพราะว่าการแสดงออกท่ีสงบ 
ส ารวมดงักล่าวอาจเป็นส่ิงท่ีพระสงฆ์สามารถปรับเปล่ียนไดง่้าย โดยท่ีในจิตใจยงัคงมีกิเลสอยู่ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีขดัเกลาหรือก าจดัไดย้ากกวา่ อีกทั้ง การแสดงออกของพระสงฆเ์ป็นส่ิงท่ีผูค้นสังเกตเห็นได้
ง่าย จึงจะเกิดความเล่ือมใสหรือไม่เล่ือมใสจากการแสดงออกดงักล่าวเป็นส าคญั ดงันั้น จึงอาจกล่าว
ไดว้่า ถึงแมพ้ระสงฆ์จะยงัไม่สามารถเขา้ถึงสมณสารูปภายในได ้แต่ก็ควรมีสมณสารูปภายนอกท่ี
สงบ ส ารวมอยา่งท่ีควรจะเป็นเพื่อเป็นท่ีตั้งแห่งความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน นัน่เอง  
 

๔) การเป็นผู้ไม่คลุกคล ีและปรารภความเพยีร 
 จากการวิเคราะห์เร่ืองความสันโดษขา้งตน้ ท าให้เห็นว่าอุปสรรคส าคญัประการหน่ึงของ
ความเพียร คือ ความสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย นอกจากน้ี ความคลุกคลีก็เป็นอุปสรรคท่ีส าคญั
อีกประการหน่ึงท่ีท าให้พระสงฆข์าดความเพียรในการฝึกฝนตนเองเช่นเดียวกนั ดงัท่ีพระอรรถกถา
จารยก์ล่าวไวใ้นอรรถกถาแห่งพระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค ์ความวา่ 

                                                           

 ๓๓ ว.ิ มหา. อ. (ไทย) ๑/๒๐/๗๓๔-๗๓๕. 



๗๗ 

 

อน่ึง ตนของบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นความไม่ส ารวม ยอ่มเป็นไปเพื่อความคลุกคลีดว้ย
หมู่ และเพื่อความหมกัหมมดว้ยกิเลส ทั้งยอ่มเป็นสภาพเป็นไปตามความเกียจ
คร้าน คือเป็นไปเพื่อยงัวตัถุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านแปดอยา่งใหบ้ริบูรณ์. 
เพราะเหตุนั้น อสังวร ท่านจึงเรียกวา่ ความคลุกคลี และความเกียจคร้าน๓๔ 

 จากอรรถกถาขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ ความคลุกคลีกนัระหวา่งพระสงฆย์อ่มไม่เป็นผลดีต่อ
การก าจดักิเลสใหเ้บาบางลง หากแต่ยงัอาจก่อใหเ้กิดการพอกพูนกิเลสมากข้ึนอีกดว้ย ดงัตวัอยา่งเช่น 
เร่ืองพระฉัพพคัคีย ์ซ่ึงทะเลาะวิวาทและกล่าวส่อเสียดภิกษุผูอ้ยู่ในศีลธรรมอนัดี เม่ือพระพุทธเจา้
ทรงทราบจึงกล่าวติเตียน ความวา่ “ดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดท้ะเลาะกบัพวกภิกษุ
ผูมี้ศีลเป็นท่ีรัก คือด่าวา่ สบประมาท กระทบก าเนิดบา้ง ช่ือบา้ง วงศต์ระกูลบา้ง การงานบา้ง ศิลปะ
บา้ง โรคบา้ง รูปพรรณบา้ง กิเลสบา้ง อาบติับา้ง ค าด่าท่ีทรามบา้ง การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่
เป็นไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส
แลว้”๓๕ ซ่ึงจะเห็นวา่การคลุกคลีกนั อาจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้หรือบาดหมางกนัไดง่้ายแม้
ในหมู่พระสงฆ์ อีกทั้งยงัเป็นเหตุให้มีกิเลสต่างๆ งอกงามมากข้ึนดว้ย อาทิเช่น ความโกรธเกลียด 
และความอยากท่ีจะท าร้ายกนัดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี ซ่ึงท าให้ต่างฝ่ายต่างเสียเวลาและโอกาสใน
การบ าเพญ็เพียรทางกายและทางจิตในเร่ืองท่ีพึงกระท า  
 นอกจากน้ี ไม่เพียงแต่การคลุกคลีในหมู่พระสงฆเ์ท่านั้นท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมา การ
คลุกคลีกนัระหวา่งพระสงฆก์บัฆราวาสก็เป็นส่ิงท่ีพึงระมดัระวงัเช่นเดียวกนั ดงัตวัอยา่งของภิกษุรูป
หน่ึงท่ียอมให้สตรีคนหน่ึงร่วมทางไปดว้ย เพราะสตรีผูน้ี้ทะเลาะกบัสามีแลว้ตอ้งการหนีออกจาก
บา้น เม่ือสามีตามมาพบเขา้จึงทุบตีภิกษุรูปดงักล่าวเพราะเขา้ใจผิดว่าภิกษุรูปนั้นตอ้งการพาภรรยา
ของตนหนี เม่ือพระพุทธเจ้าทรงทราบเร่ืองดังกล่าว จึงทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นและทรงบัญญัติ
สิกขาบท ท่ีวา่ “อน่ึง ภิกษุใด ชกัชวนแลว้ เดินทางไกลสายเดียวกนักบัมาตุคาม โดยท่ีสุดแมส้ิ้นระยะ
บา้นหน่ึง เป็นปาจิตตีย”์๓๖ อนัท่ีจริงยงัมีตวัอยา่งอีกจ านวนมากท่ีเก่ียวกบัการคลุกคลีกนัของภิกษุกบั
ฆราวาส จนเป็นเหตุให้พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทข้ึน แต่ส าหรับในปัจจุบนัการคลุกคลีกนั
ของพระสงฆแ์ละฆราวาสอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเส่ียงต่อความเสียหายมากข้ึน โดยเฉพาะ
การคลุกคลีกบันกัธุรกิจและนกัการเมือง ซ่ึงจากการติดตามข่าวสารบา้นเมืองในปัจจุบนั ท าใหพ้บวา่
มีพระสงฆบ์างรูปร่วมมือกบันกัธุรกิจในฟอกเงินซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย จึงเส่ียงต่อการพน้สภาพ
ความเป็นพระสงฆ ์และอาจตอ้งอาญาแผน่ดินอีกดว้ย หรืออีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีมกัเกิดข้ึนในสังคมไทย

                                                           

 ๓๔ ว.ิม.อ. (ไทย) ๑/๒๐/๗๓๓-๗๓๔.   
 ๓๕ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๘๒/๒๗. 
 ๓๖ ว.ิม. (ไทย) ๔/๖๕๘/๗๑๑. 



๗๘ 

 

ช่วงท่ีผา่นมา คือ มีพระสงฆจ์ านวนหน่ึงช่วยนกัการเมืองท่ีตนเองช่ืนชอบหาเสียงช่วงมีการเลือกตั้ง 
ถึงแมก้ารช่วยหาเสียงจะมิใช่ความผิดทางกฎหมาย แต่การกระท าดงักล่าวไม่ส่งเสริมให้พระสงฆ์มี
ความเพียรในการประหารกิเลส อีกทั้งยงัอาจเป็นการสนบัสนุนใหมี้กิเลสมากข้ึนอีกดว้ย เพราะอยา่ง
นอ้ยการเลือกขา้งและสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงมกัเกิดจากฉนัทาคติ ซ่ึงง่ายต่อ
การเกิดกิเลสอย่างอ่ืนตามมา เช่น ถ้าพรรคท่ีตนหาเสียงให้ได้รับการเลือกตั้งก็อาจเกิดความยินดี
พอใจ ถา้ผลท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นไปดงัท่ีหวงัไวก้็อาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือความเศร้าหมองในใจ
ได ้เป็นตน้ 
     อยา่งไรก็ตาม จากพระสูตรขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงวตัถุแห่งความเกียจคร้านแปดอยา่ง ซ่ึงใน
พระสุตตนัตปิฎก ปาฏิกวรรค ไดข้ยายความเก่ียวกบัวตัถุแห่งความเกียจคร้านดงักล่าว (กุสีตวตัถุ ๘) 
ไวด้งัน้ี 

  ๑. ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี จกัตอ้งท าการงาน เธอมี
ความคิดอย่างน้ีว่า เราจกัตอ้งท าการงาน เม่ือเราท าการงานอยู่ ร่างกายจกัเหน็ด
เหน่ือย ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียงั
ไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพื่อท าให้แจง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าให้แจง้ น้ี
วตัถุแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ีหน่ึง.  
  ๒. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้ งหลาย ก็ข้ออ่ืนอีก ภิกษุท าการงานเสร็จแล้ว เธอมี
ความคิดอย่างน้ีว่า เราไดท้  าการงานแล้ว ก็เม่ือเราท าการงานอยู่ ร่างกายเหน็ด
เหน่ือยแลว้ ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีวตัถุ
แห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ีสอง.  
  ๓. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุจะตอ้งเดินทาง เธอมีความคิด
อย่างน้ีว่า เราจกัตอ้งเดินทาง ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู่ ร่างกายเหน็ดเหน่ือยแล้ว 
ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีวตัถุแห่งความเกียจ
คร้านขอ้ท่ีสาม.  
  ๔. ดูก่อนท่านผู ้มีอายุทั้ งหลาย ก็ข้ออ่ืนอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแล้ว เธอมี
ความคิดอยา่งน้ีวา่ เราเดินทางถึงแลว้ ก็เม่ือเราเดินทางอยู ่ ร่างกายเหน็ดเหน่ือย
แลว้ ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีวตัถุแห่งความ
เกียจคร้านขอ้ท่ีส่ี. 
  ๕. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือ
นิคม ไม่ไดค้วามบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการ เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือนิคม ไม่ได้



๗๙ 

 

ความบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความตอ้งการ 
ร่างกายของเราเหน็ดเหน่ือย ไม่ควรแก่การงาน ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย 
ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีวตัถุแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ีหา้.   
  ๖. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือ
นิคม ไดค้วามบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการแล้ว เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือนิคม 
ไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการแลว้ ร่างกายของเราเหน็ดเหน่ือย ไม่ควรแก่การงาน เหมือนถัว่ราชมาส
ท่ีชุ่มน ้ า ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีวตัถุแห่ง
ความเกียจคร้านขอ้ท่ีหก.   
  ๗. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก มีอาพาธเล็กนอ้ยเกิดข้ึนแก่ภิกษุ เธอ
มีความคิดอยา่งน้ีวา่ อาพาธเล็กนอ้ยเกิดข้ึนแก่เราแลว้ สมควรท่ีเราจะนอน. เธอก็
นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ีวตัถุแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ีเจด็.   
  ๘. ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุหายจากความเป็นไขไ้ดไ้ม่นาน 
เธอมีความคิดอยา่งน้ีวา่ เราหายจากไข ้หายจากความเป็นไขไ้ดไ้ม่นาน ร่างกาย
ของเรายงัทุรพล ยงัไม่ควรแก่การงาน ควรท่ีเราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไม่
ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพื่อท า
ใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ีควรท าใหแ้จง้ น้ีวตัถุแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ีแปด.๓๗ 

 จากพระสูตรเก่ียวกบัวตัถุแห่งความเกียจคร้าน ๘ ประการขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ พระสงฆ์
ท่ียงัมากดว้ยความเกียจคร้านมกัคิดหรือให้เหตุผลแก่ตวัเองเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งเพียรฝึกฝนตนเอง หรือ
อาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็นการอา้งเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง เพื่อให้ตนเองกระท าตามความเกียจคร้าน
ท่ีมีอยูใ่นใจไดอ้ยา่งมีเหตุผล ยิง่ถา้คลุกคลีกบัพระสงฆรู์ปอ่ืนท่ีมีความเกียจคร้านเช่นเดียวกนัก็อาจยิ่ง
มัน่ใจในตนเองมากข้ึนว่าส่ิงท่ีตนคิดหรือให้เหตุผลนั้นถูกตอ้งดีงาม จึงพากนัพกัผ่อนนอนหลับ
แทนท่ีจะเพียรก าจดัความเกียจคร้านดังกล่าว จึงแตกต่างจากพระสงฆ์ผูป้รารภความเพียรซ่ึงจะ
พยายามขดัเกลาตนเองโดยมีวตัถุแห่งความเพียรทั้งแปดอยา่ง (อารัพภวตัถุ ๘) ดงัน้ี   

  ๑. ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ี จกัตอ้งท าการงาน เธอมี
ความคิดอยา่งน้ีวา่ เราจกัตอ้งท าการงาน เม่ือเราท าการงานอยู ่เราไม่สะดวกท่ีจะ
มนสิการค าสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลายได ้เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึง

                                                           

 ๓๗ ท.ีปา. ๑๖/๓๔๓/๒๓๔-๒๓๖. 
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ธรรมท่ียงัไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  า
ใหแ้จง้ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ีหน่ึง.  
  ๒. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้ งหลาย ก็ข้ออ่ืนอีก ภิกษุท าการงานเสร็จแล้ว เธอมี
ความคิดอยา่งน้ีวา่ เราไดท้  าการงานแลว้ ก็เม่ือเราท าการงานอยู ่เราไม่สะดวกท่ี
จะมนสิการค าสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลายได ้ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร 
ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ีสอง.  
  ๓. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุจะตอ้งเดินทาง เธอมีความคิด
อยา่งน้ีวา่ เราจกัตอ้งเดินทาง ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู ่เราไม่สะดวกท่ีจะมนสิการ
ค าสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลายได ้ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึง
ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ีสาม.  
  ๔. ดูก่อนท่านผู ้มีอายุทั้ งหลาย ก็ข้ออ่ืนอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแล้ว เธอมี
ความคิดอย่างน้ีว่า เราเดินทางถึงแล้ว ก็เม่ือเราเดินทางอยู่ เราไม่สะดวกท่ีจะ
มนสิการค าสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลายได้ ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร 
ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ีส่ี. 
  ๕. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือ
นิคม ไม่ไดค้วามบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการ เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือนิคม ไม่ได้
ความบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความตอ้งการ 
ร่างกายของเราเบา ควรแก่การงาน ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึง
ปรารภความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ีหา้.   
  ๖. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือ
นิคม ไดค้วามบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการแล้ว เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราเท่ียวบิณฑบาตไปยงับา้น หรือนิคม 
ไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะท่ีเศร้าหมอง หรือประณีตเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการแลว้ ร่างกายของเรานั้นมีก าลงั ควรแก่การงาน ควรท่ีเราจะปรารภความ
เพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ี
หก.   
 
 



๘๑ 

 

  ๗. ดูก่อนท่านผูมี้อายุทั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก มีอาพาธเล็กนอ้ยเกิดข้ึนแก่ภิกษุ เธอ
มีความคิดอย่างน้ีว่า อาพาธเล็กน้อยเกิดข้ึนแก่เราแลว้ การท่ีอาพาธของเราจะ
เจริญข้ึนน้ี เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภ
ความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ีเจด็.   
  ๘. ดูก่อนท่านผูมี้อายทุั้งหลาย ก็ขอ้อ่ืนอีก ภิกษุหายจากความเป็นไขไ้ดไ้ม่นาน 
เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราหายจากไข ้หายจากความเป็นไขไ้ด้ไม่นาน การท่ี
อาพาธของเราจะพึงก าเริบน้ี เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร 
ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ น้ี วตัถุแห่งการปรารภความเพียรข้อท่ี
แปด.๓๘ 

 จากวตัถุแห่งความเพียรทั้ง ๘ อยา่งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ในสถานการณ์เดียวกนั ภิกษุผูป้รารภ
ความเพียรจะคิดและให้เหตุผลต่างจากภิกษุผูเ้กียจคร้าน โดยการคิดและให้เหตุผลดงักล่าวมกัตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต และน ามาสู่ความเพียรท่ีจะกระท ากิจอนัพึง
กระท าทั้งทางกายและทางจิตดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสว่า “ช่ือว่า อารัทธวิริยา ไดแ้ก่เหล่าภิกษุท่ี
ปรารภความเพียรทางกายและทางใจ. ในภิกษุเหล่านั้น ภิกษุใด บรรเทาความคลุกคลีดว้ยหมู่อยู่ผู ้
เดียว ในอิริยาบถทั้ง ๔ โดยอารัมภวตัถุ ๘ ภิกษุเหล่านั้น ช่ือวา่ปรารภความเพียรทางกาย. ภิกษุเหล่า
ใดบรรเทาความคลุกคลีทางจิตอยูผู่เ้ดียว โดยสมาบติั ๘ ไม่ยอมยืนเม่ือกิเลสท่ีเกิดในขณะเดินอยู ่ไม่
ยอมนัง่เม่ือกิเลสท่ีเกิดในขณะยนือยู ่ไม่ยอมนอนเม่ือกิเลสท่ีเกิดในขณะนัง่อยู ่ข่มกิเลสทีเกิดข้ึนแลว้
เกิดข้ึนอีก ภิกษุเหล่านั้น ช่ือวา่ปรารภความเพียรทางจิต.”๓๙ ซ่ึงแสดงนยัวา่ในการบ าเพญ็เพียรทางจิต
เพื่อก าจดักิเลสในใจของตนนั้น พระสงฆผ์ูป้รารภความเพียรจะไม่หยุดพกัเพราะเหตุแห่งความเกียจ
คร้านในใจตน ถา้ยงัรับรู้ว่าตนยงัมีความเกียจคร้านหรือกิเลสใดๆ อยู่ก็จะเพียรก าจดัไม่ว่าจะอยูใ่น
อิริยาบถใดก็ตาม อีกทั้ง พระสงฆค์วรแยกยา้ยกนัไปบ าเพญ็เพียรทางจิตมากกวา่ท่ีจะใชเ้วลาให้หมด
ไปกบัการคลุกคลีกนั  
 ส าหรับการบ าเพญ็เพียรทางกายนั้น พระสงฆมี์กิจท่ีพึงกระท าตามหลกันิสสัย ๔ ขา้งตน้ ซ่ึง
พระสงฆค์วรจะขวนขวายตลอดชีวิต ในขณะท่ีมีอกรณียกิจ ๔ ประการท่ีพระสงฆไ์ม่พึงกระท าเลย
ตลอดชีวติ อนัไดแ้ก่ “๑. อนัภิกษุผูอุ้ปสมบทแลว้ ไม่พึงเสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมใ้นสัตวเ์ดรัจฉาน
ตวัเมีย... ๒. อนัภิกษุผูอุ้ปสมบทแลว้ ไม่พึงถือเอาของอนัเขาไม่ไดใ้ห ้เป็นส่วนขโมย... ๓. อนัภิกษุผู ้
อุปสมบทแลว้ ไม่พึงแกลง้พรากสัตวจ์ากชีวิต... ๔. อนัภิกษุผูอุ้ปสมบทแลว้ ไม่พึงพูดอวดอุตตริม
นุสสธรรม... พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อนัไม่มีอยู่ อนัไม่เป็นจริง ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเช้ือสาย

                                                           

 ๓๘ ท.ีปา. (ไทย) ๑๖/๓๔๔/๒๓๗-๒๓๙. 
 ๓๙ ท.ีม. (ไทย) ๑๓/๑๓๕/๓๕๖. 
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ศากยบุตร การนั้น เธอไม่พึงท าตลอดชีวิต”๔๐ อกรณียกิจทั้ง ๔ ประการดงักล่าวอาจถือเป็นหลกั
ปฏิบติัเบ้ืองตน้ของการเป็นพระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา ซ่ึงผูท่ี้อุปสมบทเขา้มาเป็นพระสงฆแ์ลว้ไม่
พึงกระท าเลยตลอดชีวิต ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่อกรณียกิจดงักล่าวน้ีก็คือ สิกขาบทในหมวดปาราชิก (ผู ้
พ่าย) ซ่ึงพระสงฆก์ระท าแลว้จะขาดจากความเป็นพระสงฆใ์นทนัที ดงัท่ีพระจุลนายก (สุชาติ อภิชา
โต) กล่าวไวว้า่ “ถา้ละเมิดขอ้หน่ึงขอ้ใดใน ๔ ขอ้น้ี ทรงให้ขาดจากการเป็นพระภิกษุทนัที ผูอ่ื้นจะรู้
หรือไม่ก็ตาม  เม่ือภิกษุรูปนั้นไดก้ระท าการละเมิดขอ้ห้ามน้ีแลว้ พระพุทธองคท์รงถือว่าไม่ไดเ้ป็น
ภิกษุแล้ว ถ้าเป็นต้นตาลก็เป็นต้นตาลท่ียอดด้วนแล้ว อยู่ต่อไปในเพศน้ีก็ไม่มีโอกาสท่ีจะ
เจริญรุ่งเรือง”๔๑  
 ดว้ยเหตุน้ี พระสงฆจึ์งพึงมีความเพียรในการประกอบกิจอนัควรแก่สมณเพศของตน เพื่อยงั
กุศลท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึน และเพื่อท าให้อกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว้เส่ือมไป ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสว่า 
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอ้ย่างหน่ึง ท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด 
เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว เส่ือมไป เหมือนการปรารภความเพียร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เม่ือบุคคลเป็นผูป้รารภความเพียร กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
ยอ่มเส่ือมไป”๔๒ ตวัอยา่งเช่น การใชค้วามเพียรในการป้องกนัและก าจดัอกุศลธรรม เช่น ถีนมิทธะ 
ดงัปรากฏในนีวรณปหานวรรค ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย เอกนิบาต ความวา่ “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอ่ืนสักอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นเหตุไม่เกิดข้ึนแห่งถีนมิทธะท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็ดี 
เป็นเหตุเส่ือมหายไปแห่งถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็ดี  เหมือนดงัอารัมภธาตุ (ธาตุคือความเพียรริเร่ิม) 
นิกกมธาตุ (ธาตุคือความเพียรพยายาม) ปรักกมธาตุ (ธาตุคือความเพียรบากบัน่) น้ีเลย ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เม่ือบุคคลมีความเพียรอนัเร่ิมแล้ว ถีนมิทธะท่ียงัไม่เกิดย่อมไม่เกิดข้ึนด้วย ถีนมิทธะท่ี
เกิดข้ึนแลว้ยอ่มเส่ือมหายไปดว้ย”๔๓  
 พระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความว่า “ความเพียรคร้ังแรกช่ือว่า อารัพภธาตุ... ความเพียรมี
ก าลงัแรงกวา่นั้น เพราะออกจากความเกียจคร้านได ้ช่ือวา่ นิกกมธาตุ ความเพียรท่ีแรงกวา่นั้น เพราะ
กา้วไปยงัฐานขา้งหนา้ๆ ช่ือวา่ ปรักกมธาตุ. แต่ในอรรถกถาท่านกล่าวไวว้า่ ความเพียรเร่ิมแรก เพื่อ
บรรเทากาม ๑ การกา้วออกเพื่อก าจดักิเลสดุจล่ิม ๑ ความบากบัน่ เพื่อตดักิเลสดุจเคร่ืองผูก ๑”๔๔ ซ่ึง

                                                           

 ๔๐ ว.ิม. (ไทย) ๖/๑๔๔/๓๖๒-๓๖๓.  
 ๔๑ พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต), “พระธรรมเทศนา ก าลังใจ ตอนท่ี ๘ เ ร่ือง บิณฑบาต,” 
<http://www.kammatthana.com/D_131.htm>,(สืบคน้เม่ือ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 
 ๔๒ องฺ.เอกก. (ไทย) ๓๒/๖๒/๑๒๘. 
 ๔๓ องฺ.เอกก. (ไทย) ๓๒/๑๙/๔๘. 
 ๔๔ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๓๒/๑๙/๗๖. 
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จะเห็นไดว้า่ พระสงฆพ์ึงมีความเพียรอย่างต่อเน่ืองในการป้องกนัและก าจดักิเลส ตั้งแต่เร่ิมตน้การ
อยูใ่นสมณเพศ จนถึงการก าจดักิเลสท่ีฝังแน่นอยูใ่นจิตใจของตน เพื่อไปสู่ความเป็นอิสระจากกิเลส
ต่างๆ อย่างหมดจด ทั้งน้ี ลกัษณะของความเพียรยงัแบ่งออกเป็น ๔ ลกัษณะ หรือ ปธาน ๔ ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ความว่า ๑. สังวรปธาน คือ เพียรส ารวมระวงัอินทรียท์ั้งหกของตนเพื่อมิให้
อกุศลธรรมทั้งหลายท่ียงัไม่เกิดนั้นเกิดข้ึน ๒. ปหานปธาน คือ เพียรก าจดัอกุศลธรรมอนัลามกท่ี
เกิดข้ึนแลว้หมดส้ินไป ๓. ภาวนาปธาน คือ เพียรสร้างกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึน และ ๔. อานุ
รักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้ด ารงอยู่ต่อไป๔๕ ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการท่ี
บุคคลจะบรรลุมรรค ผล นิพพานนั้นย่อมจ าเป็นตอ้งมีความเพียรเป็นพื้นฐาน ถา้ย่อหย่อนในความ
เพียรเม่ือใดบุคคลยอ่มไม่อาจเป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลสได ้ 
 จากเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินสมณสารูปของพระสงฆ์ทั้ง ๔ กลุ่มขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่
ไม่ว่าวิถีชีวิตของพระสงฆ์จะเปล่ียนไปอย่างไร ทุกการกระท าของพระสงฆ์ก็สามารถถูกประเมิน
ความถูกตอ้งเหมาะสมไดด้ว้ยเกณฑ์ต่างๆ ดงักล่าว เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปวา่การกระท านั้นๆ พึงกระท า
หรือไม่ อีกทั้ง จากเกณฑเ์ร่ืองความเพียรขา้งตน้ ยงัแสดงนยัวา่คุณธรรมท่ีพื้นฐานท่ีสุดท่ีพระสงฆพ์ึง
มีก็คือ ความเพียร เพราะถา้มีความเพียรแลว้จะน าไปสู่การลดละอกุศลธรรมทั้งหลาย อาทิเช่น ความ
คลุกคลี ความมกัมาก ฯลฯ ในขณะเดียวกนัความเพียรก็จะน าไปสู่การสร้างเสริมกุศลธรรมต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ ความสันโดษในปัจจยัส่ี ความมกันอ้ย ฯลฯ อีกดว้ย ดงันั้น ถา้พระสงฆรู์ปใดไม่ปรารภความ
เพียรเป็นเบ้ืองตน้แลว้ ยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าส่ิงท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดพระวินยัไดง่้าย อีกทั้งยงั
ท าใหจิ้ตใจถอยห่างจากการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อบรรลุเป้าสูงสุดในพระพุทธศาสนา      

 
๓.๓ การวพิากษ์วจิารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์  
 จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“วิพากษ์วิจารณ์” ว่าหมายถึง วิจารณ์ หรือติชม โดยค าว่า “วิพากษ์วิจารณ์” ประกอบด้วย ค าว่า 
“วพิากษ”์ หมายถึง พิจารณาตดัสิน กบัค าวา่ “วจิารณ์” หมายถึง ติชม หรือ ใหค้  าตดัสินโดยผูมี้ความรู้
ควรเช่ือถือได ้เช่น เขาวิจารณ์ว่า หนงัสือเล่มน้ีแสดงปัญหาสังคมในปัจจุบนัไดดี้มากสมควรได้รับ
รางวลั๔๖ ซ่ึงการวพิากษว์จิารณ์นั้นถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหน่ึงท่ีบุคคลสามารถกระท าได้
ภายใตข้อบเขตบางประการ เช่น กฎหมาย และศีลธรรม แต่ส าหรับการวิพากษว์ิจารณ์พระสงฆ์นั้น

                                                           

 ๔๕ อฺง.จตุกฺก. (ไทย) ๓๕/๑๔/๔๑-๔๒. 
 ๔๖ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, “วิพากษ์วิจารณ์, วิพากษ์,  วิจารณ์ ,”                                                                
<http://www.royin.go.th/dictionary/>, (สืบคน้เม่ือ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙).  

http://www.royin.go.th/dictionary/


๘๔ 

 

อาจมีรายละเอียดท่ีตอ้งระมดัระวงัมากกวา่บุคคลโดยทัว่ไปบา้ง ซ่ึงคณะผูว้ิจยัจะน าเสนอต่อไป เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึนวา่การวพิากษว์จิารณ์พระสงฆเ์ป็นส่ิงท่ีควรกระท าหรือไม่ อยา่งไร  
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ จะเห็นไดว้่า สมณะท่ีแทใ้นพระพุทธศาสนาควรเป็นผูท่ี้มีความ
สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรืออาจกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าเป็นผูท่ี้มีสมณสารูปทั้งภายใน
และภายนอก โดยการประเมินสมณสารูปภายนอกนั้นสามารถพิจารณาจากความสอดคลอ้งกบัศีล
และอภิสมาจารต่างๆ ของพระสงฆเ์ป็นส าคญั ซ่ึงถา้การกระท าใดๆ ของพระสงฆใ์นยุคปัจจุบนัท่ีมี
ความแปลกใหม่หรือยากต่อการเทียบเคียงกบับทบญัญติัแห่งศีลท่ีมีอยู่แลว้ อาจตอ้งพิจารณาความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาร่วมดว้ย โดยมีเกณฑ์พื้นฐานทั้ง ๔ กลุ่มท่ีกล่าว
แลว้ในหัวขอ้ ๓.๒ ส าหรับการพิจารณาสมณสารูปภายในนั้นจะพิจารณาจากระดบัของจิตท่ีเป็น
อิสระจากสังโยชน์ไดเ้ป็นส าคญั ซ่ึงการจะไดเ้ป็นอริยสมณะไดน้ั้น บุคคลจ าเป็นตอ้งละสังโยชน์ให้
ไดอ้ยา่งนอ้ย ๓ ขอ้แรก ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นปาสาทิกสูตร ในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค ความวา่  

ดูก่อนอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยน้ีจะเป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตอ้งตกต ่าเป็น
ธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียงมีอนัจะทรงตรัสรู้ในภายหนา้เพราะสังโยชน์สามส้ินไป ขอ้น้ี
เป็นผลประการท่ี ๑ เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๑ ดูก่อนอาวโุส ขอ้อ่ืนยงัมีอีก ภิกษุจะ
เป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกน้ีคราวเดียวเท่านั้น แลว้จะท าท่ีสุดแห่งทุกข์เพราะ
สังโยชน์สามส้ินไป และเพราะความท่ีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง ขอ้น้ีเป็นผล
ประการท่ี ๒ เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๒ ดูก่อนอาวุโส ขอ้อ่ืนยงัมีอีก ภิกษุจะเป็น
อุปปาติกะ (เป็นพระอนาคามี) ผูจ้ะปรินิพพานในภพนั้น เป็นผูไ้ม่ตอ้งกลบัมาจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะสังโยชน์เบ้ืองต ่าทั้งหา้ส้ินไป ขอ้น้ีเป็นผลประการท่ี ๓ 
เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๓ ดูก่อนอาวโุส ขอ้อ่ืนยงัมีอีก ภิกษุท าใหแ้จง้ซ่ึงเจโตวิมุติ 
ปัญญาวิมุติ อนัหาอาสวะมิได ้เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดว้ยปัญญาอนัยิ่งดว้ย
ตนเอง ในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู ่ขอ้น้ีเป็นผลประการท่ี ๔ เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๔๔๗ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่อริยสมณะทุกท่านลว้นมีสมณสารูปภายใน แต่จะเป็น
อริยสมณะในระดบัใดก็ข้ึนอยูก่บัระดบัจิตท่ีเป็นอิสระจากกิเลสหรือสังโยชน์เป็นส าคญั กล่าวคือ ถา้
อริยสมณะท่านใดสามารถละสังโยชน์สามข้อแรกได้ก็จะถือเป็นพระอริยสมณะในระดับพระ
โสดาบนั แต่ถ้าอริยสมณะท่านใดสามารถละสังโยชน์ทั้งสิบขอ้ได้ก็จะถือเป็นพระอริยสมณะใน
ระดบัพระอรหนัต ์เป็นตน้ ทั้งน้ี เม่ืออริยสมณะทั้งหลายมีสมณสารูปภายในแลว้ บุคคลในสังคมพึงท่ี

                                                           

 ๔๗ ท.ีปา. (ไทย) ๑๕/๑๑๖/๒๗๘-๒๗๙. 



๘๕ 

 

จะพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพวกท่านดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด ซ่ึงสามารถพบค าตอบไดใ้น
คารวสูตร ในพระสุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย ปัญจก-ฉกักนิบาต ความวา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีภิกษุผูไ้ม่มีท่ีเคารพ ไม่มีท่ีย  าเกรง ไม่มีความประพฤติ
เสมอในเพื่อนพรหมจรรย ์จกับ าเพญ็ธรรม คือ อภิสมาจารกวตัรให้บริบูรณ์ได้
นั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้ ขอ้ท่ีภิกษุไม่บ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจารกวตัรให้
บริบูรณ์แลว้ จกับ าเพญ็ธรรมของพระเสขะให้บริบูรณ์ไดน้ั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมี
ได ้ขอ้ท่ีภิกษุไม่บ าเพญ็ธรรมของพระเสขะให้บริบูรณ์แลว้ จกัรักษาศีลขนัธ์ให้
บริบูรณ์ไดน้ั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุไม่รักษาศีลขนัธ์ให้บริบูรณ์แลว้ 
จกัเจริญสมาธิขนัธ์ให้บริบูรณ์นั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุไม่เจริญสมาธิ
ขนัธ์ใหบ้ริบูรณ์แลว้ จกับ าเพญ็ปัญญาขนัธ์ใหบ้ริบูรณ์นั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีภิกษุผูมี้ท่ีเคารพ มีท่ีย  าเกรง มีความประพฤติเสมอใน
เพื่อนพรหมจรรย ์จกับ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจารกวตัรให้บริบูรณ์ไดน้ั้น เป็น
ฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุบ าเพญ็ธรรม คือ อภิสมาจารกวตัรให้บริบูรณ์แลว้ จกั
บ าเพ็ญธรรมของพระเสขะให้บริบูรณ์ได้นั้น เป็นฐานะท่ีจะมีได้ ข้อท่ีภิกษุ
บ าเพ็ญธรรมของพระเสขะให้บริบูรณ์แลว้ จกัรักษาศีลขนัธ์ให้บริบูรณ์ได้นั้น 
เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุรักษาศีลขนัธ์ให้บริบูรณ์แลว้ จกัเจริญสมาธิขนัธ์
ให้บริบูรณ์นั้น เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุเจริญสมาธิขนัธ์ให้บริบูรณ์แลว้ จกั
บ าเพญ็ปัญญาขนัธ์ใหบ้ริบูรณ์นั้น เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ฯ๔๘       

   จากพระสูตรขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การปฏิบติัตามอภิสมาจารกวตัรหรือมารยาทอนัดีงามของ
พระสงฆถื์อเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาศีล สมาธิ และปัญญา หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือ
ให้สมมติสมณะพฒันาไปเป็นอริยสมณะ และเอ้ือให้อริยสมณะระดบัตน้พฒันาไปสู่การเป็นอริย
สมณะในระดบัท่ีสูงข้ึนได้ เน่ืองจากคณะผูว้ิจยัยงัสังเกตเห็นว่า พระพุทธเจา้ทรงใช้ค  าว่า “พระ
เสขะ”๔๙ ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้ยงัตอ้งศึกษาอยู ่ดงันั้น จึงมีนยัวา่อภิสมาจารกวตัรมิใช่หลกัปฏิบติัท่ีจ  าเป็น
                                                           

 ๔๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๓๖/๒๒/๓๐-๓๑. 
 ๔๙ อริยบุคคลแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) เสขะ หมายถึง พระผูย้งัตอ้งศึกษา ไดแ้ก่พระอริยบุคคล 
๗ เบ้ืองตน้ในจ านวน ๘ และ ๒) อเสขะ หมายถึง พระผูไ้ม่ตอ้งศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้รรลุอรหตัตผลแลว้ ทั้งน้ี อริยบุคคล
ยงัสามารถแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม คือ ๑) โสดาบนั คือ ท่านผูบ้รรลุโสดาปัตติผลแลว้ ๒) ท่านผูป้ฏิบติัเพ่ือท าใหแ้จง้
โสดาปัตติผล หรือ พระผูต้ ั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค ๓) สกทาคามี คือ ท่านผูบ้รรลุสกทาคามิผลแลว้ ๔) ท่านผู ้
ปฏิบติัเพ่ือท าให้แจง้สกทาคามิผล หรือ พระผูต้ ั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค ๕) อนาคามี คือ ท่านผูบ้รรลุอนาคามิผล
แลว้ ๖) ท่านผูป้ฏิบติัเพ่ือท าให้แจง้อนาคามิผล หรือ พระผูต้ ั้งอยู่ในอนาคามิมรรค ๗) อรหันต์ คือ ท่านผูบ้รรลุ
อรหัตตผลแลว้ ๘) ท่านผูป้ฏิบติัเพ่ือท าให้แจง้อรหัตตผล หรือ พระผูต้ ั้งอยูใ่นอรหตัตมรรค (พระพรหมคุณาภรณ์, 



๘๖ 

 

ส าหรับสมมติสมณะเท่านั้น หากแต่จ าเป็นส าหรับอริยสมณะทุกกลุ่มท่ียงัมิไดบ้รรลุพระอรหนัต ์อนั
ไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสกิทาคามี และพระอนาคามี อีกดว้ย เพราะพระอรหนัตถื์อเป็นพระอเสขะ 
หรือ ผูท่ี้ไม่ตอ้งศึกษาแลว้ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ อภิสมาจารกวตัรอาจมิใช่เกณฑท่ี์น ามาใช้ตดัสิน
ความมีสมณสารูปของพระอรหันต์ ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของพระไพศาล วิสาโล ท่ีได้ให้
สัมภาษณ์แก่คณะผูว้จิยัตอนหน่ึงวา่              

สมณท่ีแท ้กิริยาอาการอาจไม่ตรงกบัสมณสารูปท่ีก าหนดไว ้หรือท่ีคนเขา้ใจไว้
ก็ได ้เช่น พระปิรันทะ วดัฉาย ท่านเป็นพระอรหนัต ์แต่พูดจาไม่สุภาพเรียบร้อย
... เพราะฉะนั้น สมณสารูปก็ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองวดัคุณธรรมภายใน แต่ก็ควรน ามา
เป็นหลกัเป็นกรอบเอาไว ้เพราะถา้เราพยายามดูแลกายวาจาให้ดีตามหลกัสมณ
สารูป ก็จะเกิดผลเปล่ียนแปลงภายใน... ถา้ไปโกหกชาวบา้น หลอกขายชาวบา้น 
เมา ต่อยตี ก็คือเกินขอบเขต พระอรหนัตท่ี์สมณสารูปไม่งามก็มีเส้นท่ีท่านไม่ท า 
ส่วนหน่ึงตอ้งดู อยา่งกิริยาบางอยา่ง คือ มนัชดัวา่ไม่ใช่ ไม่เหมาะสมกบัการเป็น
พระ แต่บางอยา่งอาจจะแค่ดูไม่เรียบร้อย เช่น ห่มจีวรไม่เรียบร้อย ก็ถือวา่ยงัไม่
หลุดกรอบ ก็อยา่เพิ่งด่วนตดัสิน เช่น หลวงปู่เจ๊ียะ ท่านไปบิณฑบาต บางทีท่าน
ผา่นร้าน ท่านก็กล่าววา่ “เฮย้ เอากาแฟมาหน่อยซิ”... พระแบบน้ีมีเยอะ ท่ีสมณ
สารูปไม่ค่อยงาม แต่ข้างในใจงามมาก จึงอย่าเพิ่งด่วนตดัสินใจ ดูไปนานๆ 
เพราะมีศพัท์ค  าว่า “ปาปมุต”๕๐ แปลว่า ไม่ถือเป็นบาป คือ ยกเอาไว ้ไม่ถือสา 

                                                           

(ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (นนทบุรี : โรงพิมพเ์พ่ิมทรัพยก์ารพิมพ,์ ๒๕๕๓), 
หนา้ ๗๗-๗๘.) 
 ๕๐ ค  าวา่ “ปาปมุต” มาจากภาษาบาลี “ปาป” (แปลวา่ บาป) และ “มุตฺต” (แปลวา่ พน้แลว้) ดงันั้น “ปาป
มุต” จึงมีความหมายว่า “ผูพ้น้แลว้จากบาป” ดว้ยเหตุน้ี ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จึงให้
ความหมายวา่ “ไม่มีใครถือโทษ” ซ่ึงใชไ้ดก้บับุคคลทั้งท่ีเป็นพระอรหนัต ์และบุคคลท่ีมีสติไม่สมบูรณ์ เช่น คนเมา 
และคนป่วยโรคจิต เป็นต้น (ทองยอ้ย แสงสินชัย, “ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต,” 
<http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8
%B0 /%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9 5 -
%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-
%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-
%E0%B9%81/>, (สืบคน้เม่ือ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙.)) 

http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%81/
http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%81/
http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%81/
http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%81/
http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%81/


๘๗ 

 

บางทีพระท่ีดูเรียบร้อย พูดจาไพเราะ เรียกโยมวา่ “คุณโยม” กิริยาอาการสุภาพ 
แต่อาจจะจิตใจไม่งามก็ได ้มีพระสร้างภาพเยอะ หลอกไถชาวบา้น๕๑ 

 จากค ากล่าวของพระไพศาล วสิาโล ขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่ สมณสารูปภายใน และสมณสารูป
ภายนอกนั้น อาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป พระสงฆ์บางรูปอาจมีสมณสารูปภายนอกเรียบร้อย
ส ารวมดี แต่เป็นเพียงสมมติสมณะผูท่ี้ยงัไม่สามารถละสังโยชน์ใดๆ ได ้ในขณะท่ีพระสงฆบ์างรูป
อาจก าจดักิเลสไดห้มดส้ินแลว้ แต่ยงัคงมีกิริยาท่าทางท่ีไม่ค่อยส ารวม ตวัอยา่งเช่น กรณีของพระสารี
บุตรซ่ึงเป็นพระอรหันต์ท่ีมีกิริยาท่าทางท่ีไม่ค่อยเรียบร้อย แต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจา้ก็มิได้ทรง
ต าหนิพระสารีบุตรแต่อยา่งใด ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสกบัพระสารีบุตรและพระอรหนัต ์๕๐๐ รูปใน
ปวารณาสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย สคาถวรรค ความวา่ 

พระผูมี้พระภาคเจา้จะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจา
ของขา้พระองคบ์า้งหรือ. พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า สารีบุตร เราติเตียนกรรม
ไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ไดเ้ลย สารีบุตร เธอเป็นบณัฑิต 
สารีบุตร เธอเป็นผูมี้ปัญญามาก... ท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกว่า ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จริญ หากวา่พระผูมี้พระภาคเจา้ ไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไป
ทางกาย หรือทางวาจาของขา้พระองคแ์ลว้ไซร้ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็พระผูมี้
พระภาคเจา้จะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของ
ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่าน้ีบา้งหรือ. พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสวา่ สารีบุตร เราไม่ติเตียน
กรรมไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแมเ้หล่าน้ี สารี
บุตร เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านั้น ภิกษุ ๑๐ รูป เป็นผูไ้ดว้ิชชา ๓ อีก ๖๐ 
รูป เป็นผูไ้ดอ้ภิญญา ๖ อีก ๖๐ รูป เป็นผูไ้ดอุ้ภโตภาควมุิตติ ส่วนท่ียงัเหลือเป็นผู ้
ไดปั้ญญาวมุิตติ.๕๒ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่พระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญักบัสมณสารูปภายใน
มากกวา่สมณสารูปภายนอก โดยเฉพาะในกรณีของพระอรหนัต์ ซ่ึงแสดงนยัวา่พระสงฆท่ี์เป็นพระ
อรหันต์แลว้ย่อมเป็นผูท่ี้รู้กาลเทศะในการแสดงออกทางกายและวาจา ดงันั้น ในกรณีของหลวงปู่
เจ๊ียะ ท่ีพระไพศาล วิสาโล ไดย้กมาขา้งตน้ อาจอธิบายไดว้่า ถา้หลวงปู่เจ๊ียะเป็นพระอรหันต์จริง 
ท่านยอ่มรู้วา่ควรพูดประโยคท่ีวา่ “เฮย้ เอากาแฟมาหน่อยซิ” กบับุคคลใด และในสถานการณ์เช่นไร 
ซ่ึงคณะผูว้ิจยัเช่ือว่าท่านจะพูดเช่นน้ีเฉพาะกบับุคคลท่ีเล่ือมใสศรัทธาในตวัท่านและไม่นึกต าหนิ

                                                           

 
๕๑ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ)  ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัป่าสุคะโต อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดั

ชยัภูมิ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙. 
 ๕๒ ส .ส. (ไทย) ๒๔/๗๔๕ /๓๒๕-๓๒๖. 



๘๘ 

 

ท่านเท่านั้น เพราะถา้ท่านพูดเช่นน้ีกบับุคคลท่ีไม่เล่ือมใสในตวัท่าน บุคคลเหล่าน้ีอาจนึกต าหนิท่าน 
ซ่ึงการต าหนิติเตียนพระอรหันต์ยอ่มถือเป็นบาปหนกั ดงันั้น จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้พระอรหันต์ผูเ้ป่ียม
ด้วยความเมตตากรุณาจะกระท าตนให้เป็นเหตุปัจจยัท่ีท าให้ผูอ่ื้นตอ้งมีบาปเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน 
นอกจากน้ี จากการสืบคน้จากพระไตรปิฎกทุกเล่ม ยงัไม่พบว่ามีพระอรหันต์กระท าผิดพระวินยั
ร้ายแรง หรือถูกพระพุทธเจ้าติเตียน ซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของพระไพศาล วิสาโล ท่ีว่า “แต่
บางอยา่งอาจจะแค่ดูไม่เรียบร้อย เช่น ห่มจีวรไม่เรียบร้อย ก็ถือวา่ยงัไม่หลุดกรอบ” ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่ ถึงแมพ้ระอรหนัต์บางรูปจะมีกิริยาท่าทางท่ีไม่ค่อยเรียบร้อยบา้ง แต่ก็คงไม่ถึงกบักระท าผิดพระ
วนิยัร้ายแรงอยา่งแน่นอน ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นไปไดว้า่พระสงฆท่ี์กระท าผิดพระวนิยัร้ายแรงต่างๆ ดงัท่ี
ปรากฏในข่าวสารบา้นเมืองช่วงท่ีผ่านมาไม่น่าจะเป็นพระอรหันต์ ถึงแมพ้ระสงฆ์จ านวนหน่ึงใน
ข่าวดงักล่าวจะมีผูน้บัถือศรัทธามากเพียงใดก็ตาม    
 จากกรณีของพระสารีบุตรขา้งตน้ อาจแสดงนยัว่า สมณสารูปภายนอกไม่ควรน ามาใช้ใน
การประเมินพระอเสขะผูป้ราศจากกิเลสแลว้ (ปาปมุต) อยา่งพระอรหนัต ์แต่ควรใชป้ระเมินเฉพาะ 
พระสงฆ์โดยทัว่ไป และพระอริยบุคคลสามระดับแรกท่ียงัไม่บรรลุอรหัตผลเท่านั้น เพราะการ
กระท าของพวกท่านเหล่านั้นยงัเน่ืองดว้ยกิเลสจึงสามารถก่อกรรมต่างๆ ได ้แต่ในทางปฏิบติั การ
ยืนยนัวา่พระสงฆ์รูปหน่ึงๆ เป็นพระอรหนัต์หรือไม่อาจเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากหรืออาจเป็นไปไม่ได้
เลยส าหรับบุคคลโดยทัว่ไป จึงแตกต่างจากในสมยัพุทธกาลท่ียงัมีพระพุทธเจา้ทรงเป็นผูย้ืนยนัไดว้า่
พระสงฆรู์ปใดเป็นพระอรหนัตห์รือพระอริยบุคคลในระดบัต่างๆ ดงัในสัมปสาทนียสูตร ในคมัภีร์
พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา่  

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ยงัมีอีกขอ้หน่ึง ซ่ึงเป็นธรรมท่ีเยี่ยม คือ พระผูมี้พระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝ่ายวมุิตติญาณของบุคคลอ่ืน คือ ๑. พระผูมี้พระภาคยอ่มทรง
ทราบบุคคลอ่ืน ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่า บุคคลน้ีจกัเป็นพระ
โสดาบนั มีอนัไม่ตกต ่าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียง มีอนัจะทรงตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า 
เพราะสังโยชน์ ๓ ส้ินไป. ๒. พระผูมี้พระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอ่ืน ด้วย
มนสิการโดยชอบเฉพาะพระองคว์า่ บุคคลน้ีจกัเป็นพระสกทาคามี จกัมาสู่โลก
น้ีอีกคราวเดียวเท่านั้น แลว้ จกัท าท่ีสุดแห่งทุกข์เพราะสังโยชน์ ๓ ส้ินไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง. ๓. พระผูมี้พระภาคยอ่มทรงทราบบุคคล
อ่ืน ดว้ยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์วา่ บุคคลน้ีจกัเป็นพระอนาคามี ผูอุ้ป
ปาติกะปรินิพพานในภพท่ีเกิดนั้น ไม่ตอ้งกลบัมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชน์
เบ้ืองต ่า ๕ ส้ินไป. ๔. พระผูมี้พระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดว้ยมนสิการ
โดยชอบเฉพาะพระองค์วา่ บุคคลน้ีจกัไดบ้รรลุเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหาอา
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สวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป จกัท าให้แจ้งด้วยปัญญาอนัยิ่งเองใน
ปัจจุบนัเขา้ถึงอยู ่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ น่ีเป็นธรรมท่ีเยี่ยมในฝ่ายวิมุติญาณของ
บุคคลอ่ืนฯ๕๓ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่พระพุทธเจา้ทรงทราบวา่บุคคลใดหรือภิกษุรูปใดเป็น
พระอริยบุคคลในระดบัใดบา้ง หรือก าลงัจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในระดบัใด ซ่ึงถือเป็น
หน่ึงในทศพลญาณ๕๔ของพระพุทธเจ้า ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นพระญาณเฉพาะของพระพุทธเจา้
ทั้ งหลายท่ีท าให้พระองค์แตกต่างจากพระอรหันต์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม มิได้มีแต่เพียง
พระพุทธเจา้เท่านั้นท่ีจะยืนยนัไดว้า่บุคคลหน่ึงๆ เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ และเป็นพระอริยบุคคล
ในระดบัใด แต่พระอริยบุคคลท่ีมีระดบัจิตท่ีสูงกวา่ก็สามารถยืนยนัความเป็นพระอริยบุคคลของผูท่ี้
มีระดบัจิตต ่ากวา่ตนไดเ้ช่นกนั ดงัปรากฏในสัมปสาทนียสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค ความวา่  

ในบรรดาชนเหล่านั้น ปุถุชนท่ีไดเ้จโตปริยญาณ ยอ่มรู้จิตของปุถุชนเท่านั้น หารู้
จิตของพระอริยะทั้งหลายได้ไม่. แม้ในพระอริยะทั้งหลาย พระอริยบุคคลผู ้
ตั้งอยูใ่นมรรคเองต ่า ยอ่มไม่รู้จิตของพระอริยบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคเบ้ืองสูงได.้ 
ส่วนพระอริยบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคเบ้ืองสูง ยอ่มรู้จิตของพระอริยบุคคลผูต้ ั้งอยู่
ในมรรคเบ้ืองต ่าได.้๕๕ 

 จากอรรถกถาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าพระอริยบุคคลท่ีมีระดบัจิตต ่ากว่าไม่สามารถล่วงรู้
ระดบัจิตของพระอริยบุคคลท่ีมีระดบัสูงกว่าตนได ้เช่น พระโสดาบนัไม่สามารถรู้ไดว้่าพระรูปใด
หรือบุคคลใดบรรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ในขณะท่ี พระอริยบุคคลท่ีมีระดบัจิตสูงกวา่ยอ่มรู้ระดบัจิต
ของพระอริยบุคคลท่ีมีระดบัต ่ากวา่ตน เช่น พระอรหนัตท์ั้งหลาย ยอ่มรู้วา่บุคคลใดเป็นพระอนาคามี 
พระสกิทาคามี และพระโสดาบนั ดงัตวัอยา่งหน่ึงในสมยัพุทธกาล คือ พระอนุเถระ ซ่ึงบ าเพญ็เพียร
ทางจิตจนบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี เม่ือมรณภาพแลว้ไดไ้ปเกิดบนสวรรคช์ั้นสุทธาวาส คร้ังเม่ือ
ท่านตรวจดูเพื่อนๆ ท่ียงัอยู่ในโลกมนุษยจึ์งพบว่า พระพาหิยะก าลงัเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นพระ
อรหันต์แล้ว พระอนุเถระจึงได้ลงมาช้ีแนะว่า “ท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ ยงัปฏิบติัไม่ถึงพระ

                                                           

 ๕๓ ท.ีปา. (ไทย) ๑๕/๘๖/๑๙๘. 
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 ๕๕ ท.ีปา.อ. (ไทย) ๑๕/๙๑/๒๓๑-๒๓๒. 
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อรหตัตมรรค จงไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้ ฟังธรรมเสีย” เม่ือพระพาหิยะไดฟั้งดงันั้น จึงไดเ้ดินทาง
ไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อฟังธรรม และบรรลุธรรมเป็นอรหนัต์๕๖ 
 ทั้งน้ี บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่พระอริยบุคคล ถึงแมจ้ะไดเ้จโตปริยญาณแลว้ ก็ไม่อาจยืนยนัได้
วา่บุคคลใดเป็นพระอรหนัตห์รือพระอริยบุคคลในระดบัใด จึงควรระมดัระวงัในการวิพากษว์ิจารณ์
สมณสารูปของพระสงฆ ์เพราะการวิพากษว์ิจารณ์พระอรหันตห์รือพระอริยบุคคลอาจเส่ียงต่อการ
สร้างบาปหนกัให้แก่ตนเองได ้ดงัตวัอยา่งหน่ึงในพระทุติยโกกาลิกสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก 
สังยตุตนิกาย สคาถวรรค อนัมีใจความวา่ มีภิกษุรูปหน่ึงนามวา่พระโกกาลิกภิกษุไดก้ล่าวให้ร้ายพระ
สารีบุตรและพระโมคคลัลานะวา่เป็นผูมี้ความปรารถนาลามก ตกอยูใ่นอ านาจแห่งความปรารถนา
อนัลามก เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบจึงไดท้รงตกัเตือนพระโกกาลิกภิกษุถึงสามคร้ังวา่ “โกกาลิก เธอ
อยา่ไดก้ล่าวเช่นน้ี โกกาลิก เธออยา่ไดก้ล่าวเช่นน้ี โกกาลิก เธอจงท าจิตใจให้เล่ือมใสในภิกษุช่ือว่า
สารีบุตรและโมคคลัลานะ ภิกษุช่ือวา่สารีบุตรและโมคคลัลานะเป็นผูมี้ศีลเป็นท่ีรัก” ซ่ึงพระโกกาลิก
มิไดก้ระท าตามค าตกัเตือนดงักล่าว ต่อมาไม่นานพระโกกาลิกภิกษุก็เกิดอาพาธหนกั และมรณภาพ 
แลว้ไดไ้ปเกิดในอเวจีมหานรก๕๗  
 จากตวัอยา่งของพระโกกาลิกภิกษุขา้งตน้ จะสังเกตเห็นวา่เม่ือพิจารณาเฉพาะตวัการกระท า
ของพระโกกาลิกภิกษุท่ีพูดจาให้ร้ายพระอรหนัตท์ั้งสองรูปดงักล่าวก็อาจไม่ถือวา่เป็นหน่ึงในกรณี
ของอนนัตริยกรรมแต่อย่างใด หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นการกระท าผิดเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะเม่ือ
เทียบกบักรณีของพระเทวทตัท่ีพยายามปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้และท าให้พระสงฆแ์ตกแยกกนั๕๘ 
หรือกรณีของนันทมานพท่ีกระท าการข่มขืนพระอรหันต์อุบลวรรณาเถรี๕๙ ซ่ึงเป็นเหตุให้พระ
เทวทตัและนันทมานพถูกธรณีสูบและไปเกิดในอเวจีมหานรกเช่นเดียวกนั แต่เม่ือพิจารณาท่ีตวั
ผูถู้กกระท าแล้ว จะท าให้พบว่าถ้าผูถู้กกระท านั้ นเป็นพระสงฆ์ผูป้ฏิบติัดีปฏิบัติชอบหรือพระ
อริยบุคคลทั้งหลาย วิบากท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้นย่อมร้ายแรงกวา่การคิดและกระท าส่ิงไม่ดีต่อ
พระสงฆ์โดยทัว่ไปหรือผูท่ี้มีจิตใจดีงามน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้บุคคลท่ีถูกกระท านั้นเป็น
พระพุทธเจา้ การกระท าผดิเพียงเล็กนอ้ยแต่อาจส่งผลใหไ้ปเกิดในนรกขุมท่ีลึกท่ีสุดได ้ดว้ยเหตุน้ี ถา้
บุคคลยงัไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่พระสงฆรู์ปหน่ึงๆ เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ การพูดจาให้ร้าย
หรือคิดร้ายต่อพระสงฆรู์ปนั้นจะท าใหบุ้คคลเส่ียงต่อการเสวยวบิากกรรมท่ีรุนแรงได ้นัน่เอง   
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อย่างไรก็ตาม ตวัอย่างดงักล่าวขา้งตน้มิไดน้ าไปสู่ขอ้สรุปว่าบุคคลไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์
สมณสารูปของพระสงฆ์เลย หรือ ไม่ควรด าเนินการใดๆ เม่ือพบเห็นพระสงฆก์ระท าผิดอยา่งหน่ึง
อยา่งใด เพราะเกรงวา่จะเส่ียงต่อการท าบาปเน่ืองจากตนไม่สามารถทราบไดว้า่พระสงฆรู์ปใดบา้งท่ี
บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล อนัท่ีจริงแล้ว ผูว้ิจยัยกตวัอย่างดงักล่าวเพื่อให้บุคคลทุกภาคส่วน
ด าเนินการวพิากษว์จิารณ์พระสงฆด์ว้ยความระมดัระวงั และเป็นไปในทางสร้างสรรคม์ากข้ึนเท่านั้น 
อาทิเช่น อาจกล่าวตกัเตือนท่านดว้ยความสุภาพ หรือรายงานขอ้เทจ็จริงใหพ้ระผูใ้หญ่หรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลพระสงฆท์ราบเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการวินิจฉยัตรวจสอบ และด าเนินการลงโทษกนัต่อไป 
ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวอาจเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและวงการสงฆม์ากกวา่การวิพากษว์จิารณ์
ดว้ยถอ้ยค าท่ีไม่สุภาพ หรือน าเสนอเร่ืองการกระท าผิดพระวินยัของพระสงฆ์ลงในส่ือสังคมต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความเส่ือมเสียอย่างท่ีเห็นกนับ่อยข้ึนในยุคปัจจุบนั ซ่ึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจารณ์มีบาปติดตวั
มากข้ึน และยงัน ามาซ่ึงวิกฤตศรัทธาของศาสนิกชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมอีกดว้ย ดงันั้น 
การช่วยกนัสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ์จึงควรมีต่อไป แต่อาจตอ้งปรับวิธีการให้เป็นไป
อยา่งระมดัระวงัและสร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึนโดยผูว้ิจารณ์ควรมีพื้นฐานของจิตใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความ
เมตตาต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นส าคญั 
       ทั้งน้ี นอกจากฆราวาสจะพึงวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์อย่างระมดัระวงัแล้ว พระสงฆ์ก็
ควรวพิากษว์ิจารณ์พระสงฆรู์ปอ่ืนดว้ยความระมดัระวงัเช่นเดียวกนั มิฉะนั้นอาจพบจุดจบแบบกรณี
ของพระโกกาลิกภิกษุขา้งตน้ เพราะพระสงฆโ์ดยทัว่ไปก็ยงัไม่ใช่พระอริยบุคคล จึงมีระดบัของจิต
ไม่ต่างจากฆราวาส ดงันั้น จึงมีความเส่ียงต่อการท าบาปได้เช่นเดียวกนั หรืออาจจะบาปยิ่งกว่า
ฆราวาส ดงัท่ีสมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร) ทรงตรัสไวว้า่ “เป็นภิกษุสามเณรยงัอดท า
บาปไม่ได ้ก็สึกออกไปเป็นคฤหสัถ์ท าบาปดีกวา่ ไม่ตอ้งไปตกนรกนานอยา่งภิกษุสามเณร เช่น ฆ่า
สัตวอ์ย่างเดียวกนั คฤหัสถ์ฆ่าเป็นพนัๆ ภิกษุฆ่าตวัเดียวก็ยงับาปมากกว่าคฤหัสถ์เป็นไหนๆ หรือ
อย่างเช่นท าบุญก็เหมือนกนั คฤหัสถ์จะท าให้มากมายสักปานใดก็สู้ภิกษุสามเณรท านิดหน่อยก็
ไม่ได้”๖๐ ยิ่งไปกว่านั้ น แม้แต่การวิพากษ์วิจารณ์ฆราวาสก็พึงเป็นไปด้วยความระมัดระวงั
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากฆราวาสหลายคนอาจบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลแลว้ นัน่เอง 
 นอกจากน้ี ในสังคมไทย ประชาชนจ านวนไม่น้อยเลยท่ีมกัเช่ือว่าพระสงฆ์ท่ีตนเคารพนบั
ถือเป็นพระอรหนัต ์หรือพระอริยบุคคลระดบัใดระดบัหน่ึง โดยพิจารณาจากเถา้กระดูกท่ีกลายเป็น
พระธาตุภายหลงัจากท่านมรณภาพแลว้ ทั้งท่ีในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นต่างๆ มีความกา้วหนา้มาก
ข้ึนจนบุคคลบางกลุ่มสามารถผลิตพระธาตุปลอมสีสันต่างๆ ข้ึนมาได ้เช่น พระธาตุท่ีท ามาจากเรซิน 

                                                           

 ๖๐ สมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร) , ศีลของพระและสมณวิสัย, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพธ์รรมสภา, ม.ป.ป.), หนา้ ๑๕. 



๙๒ 

 

ซ่ึงเคยเป็นข่าวดงัในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๖๑ ทั้งน้ี มิใช่ว่าพระธาตุทุกองค์จะเป็นของปลอม หากแต่ควร
ตรวจสอบอยา่งถ่ีถว้นก่อนจะเช่ือเท่านั้น นอกจากน้ี ประชาชนจ านวนหน่ึงมกัจะตดัสินวา่พระสงฆ์
รูปใดเป็นพระอรหันต์จากการมีอิทธิปาฏิหาริยห์รือโลกียอภิญญาต่างๆ ท่ีตนไดรั้บรู้มาดว้ยตนเอง 
หรือไดย้ินไดฟั้งมาจากประสบการณ์ของผูอ่ื้น เช่นเดียวกบัชาวอินเดียสมยัพุทธกาล ดงัตวัอย่างใน
คาถาธรรมบท ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวรรควรรณนา ความวา่ “ชาวเราเอ๋ย ใน
กาลก่อน ครูทั้ง ๖ กล่าวว่า ‘พวกเราเป็นพระอรหันต์ในโลก.’ ก็เม่ือเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้ยก
บาตรข้ึนไวแ้ลว้กล่าวว่า ‘ถา้ว่า พระอรหันต์มีอยู่ จงมาทางอากาศแลว้ถือเอาเถิด’ วนัน้ีเป็นวนัท่ี ๗ 
แมส้ักคนหน่ึง ช่ือวา่เหาะข้ึนไปในอากาศ ดว้ยแสดงตนวา่ ‘เป็นพระอรหนัต์’ ก็ไม่มี, วนัน้ีพวกเรารู้
ความท่ีพระอรหนัต์ไม่มีในโลกแลว้.”๖๒ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ชาวเมืองดงักล่าวคิดวา่พระอรหันต์ทุก
รูปตอ้งสามารถเหาะเหินเดินอากาศได ้หรือตอ้งมีโลกียอภิญญาต่างๆ นัน่เอง    
 อย่างไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนา การมีอิทธิฤทธ์ิหรือโลกียอภิญญาต่างๆ มิไดเ้ป็นเคร่ือง
ยนืยนัวา่บุคคลหรือพระสงฆรู์ปนั้นๆ เป็นพระอริยบุคคลแต่อยา่งใด ตวัอยา่งเช่น ในกรณีของดาบสผู ้
มีนามว่า สุรุจิ ซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระสารีบุตร ดาบสผูน้ี้ไดเ้จริญสมาธิแบบเพ่งฌาณจนไดโ้ลกีย
อภิญญา ๕ ดงัท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายในพรรณนาสารีบุตรเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน 
ความวา่ “บทวา่ ปญฺจาภิญฺญาพลสมฺปนฺโน ความวา่ สมบูรณ์ดว้ยพละ อธิบายวา่ บริบูรณ์ดว้ยอภิญญา 
คือ ปัญญาพิเศษ ๕ ประการ คือ อิทธิวิธะ แสดงฤทธ์ิได ้ทิพพโสตะ หูทิพย ์ปรจิตตวิชานนะ รู้ใจคน
อ่ืน ปุพพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติก่อนได ้ทิพพจกัข ุตาทิพย.์”๖๓ จากตวัอยา่งของสุรุจิดาบส แสดงให้
เห็นวา่การไดโ้ลกียอภิญญาทั้งหา้ขอ้ดงักล่าว มิไดก้ารันตีวา่สุรุจิดาบสเป็นพระอรหนัต ์เพราะถา้สุรุจิ
ดาบสบรรลุอรหันต์ในชาตินั้นแล้ว ก็คงมิตอ้งกลบัมาเกิดเป็นพระสารีบุตรในชาติปัจจุบนัอย่าง
แน่นอน ยิ่งไปกวา่นั้น สุรุจิดาบสยงัมิไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในระดบัใดเลย เน่ืองจากยงั
ไม่ไดญ้าณท่ีท าให้อาสวกิเลสต่างๆ หมดส้ินไป หรือ อาสวกัขยญาณ ซ่ึงเป็นโลกุตตร อภิญญา ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นสามญัญผลสูตร ในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ความวา่  

ภิกษุนั้น เม่ือจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผอ่งแผว้ ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก่การงาน ตั้งมัน่ ไม่หว ัน่ไหวอย่างน้ี ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวกัขย
ญาณ ยอ่มรู้ชดัตามเป็นจริงวา่ น้ีทุกข ์น้ีทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา ยอ่มรู้ชดัตามเป็นจริงวา่ เหล่าน้ีอาสวะ น้ีอาสวสมุทยั น้ีอาสวนิโรธ 

                                                           

   ๖๑ ครบข่าว 8, “พระธาตุเรซิน พิสูจน์ เม็ดประหลาดจากพระรูปหน่ึงจ าวดัอยู่ท่ี ต.วงัอ่าง อ.ชะอวด                           
จ.นครศรีธรรมราช,”  <https://www.youtube.com/watch?v=37Ei03EbXso>, (สืบคน้เม่ือ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 ๖๒ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๒๔/๒๘๙-๒๙๐. 
 ๖๓ ขุ.อป.อ. (ไทย) ๗๐/๓/๔๔๖. 

https://www.youtube.com/watch?v=37Ei03EbXso


๙๓ 

 

น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรู้เห็นอย่างน้ี จิตย่อมหลุดพน้ แมจ้ากกามา
สวะ แมจ้ากภวาสวะ แมจ้ากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพน้แลว้ ก็มีญาณรู้วา่ หลุด
พน้แลว้ รู้ชดัวา่ชาติส้ินแลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กิจท่ีควรท าท าเสร็จแลว้ กิจ
อ่ืนเพื่อความเป็นอยา่งน้ีมิไดมี้๖๔ 

 จากพระสูตรข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้จะบ าเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัการเกิดข้ึนของอาสวกัขยญาณเป็นส าคญั กล่าวคือ พระโสดาบนัจะมี
อาสวกัขยญาณท่ีสามารถก าจดักิเลสบางส่วน (สังโยชน์ ๓ ขอ้แรก)ให้หมดส้ินไปอย่างถาวรได้ 
ในขณะท่ีพระสกทาคามี และพระอนาคามีอาสวกัขยญาณท่ีสามารถก าจดักิเลสไดม้ากข้ึนตามล าดบั 
จนถึงพระอรหนัตซ่ึ์งมีอาสวกัขยญาณท่ีสามารถก าจดักิเลสไดอ้ยา่งหมดจด นอกจากน้ี การมีโลกีย
อภิญญา ๕ ยงัเป็นส่ิงท่ีทั้งพระอรหนัต ์พระอริยบุคคลสามระดบัแรก และบุคคลทัว่ไปสามารถจะมี
ไดจ้ากการฝึกสมาธิสายสมถะหรือใชว้ิธีการเพ่งส่ิงต่างๆ ดว้ยเหตุน้ี บุคคลทัว่ไปจึงไม่สามารถแยก
ได้ว่าพระสงฆ์รูปใดเป็นพระอรหันต์ หรือพระอริยบุคคลในระดบัต่างๆ จากการมีโลกียอภิญญา
ดงักล่าว ดงันั้น การท่ีบุคคลกล่าววา่พระสงฆรู์ปหน่ึงๆ เป็นพระอรหนัต์หรือเป็นพระอริยบุคคลใน
ระดบัใดๆ ก็ตาม ลว้นเป็นเพียงความเช่ือส่วนบุคคลหรือการคาดเดาของแต่ละบุคคลเท่านั้น ตราบใด
ท่ีระดบัจิตของผูป้ระเมินมิไดสู้งกวา่ระดบัจิตของผูถู้กประเมิน 
 นอกจากบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถแยกแยะไดว้า่พระสงฆ์รูปใดเป็นพระอรหันต์หรือ
พระอริยบุคคลในระดบัใดแลว้ บุคคลส่วนใหญ่ยงัมกัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระวินยัของ
พระสงฆอี์กดว้ย จึงท าให้เกิดความเขา้ใจผดิและวพิากษว์ิจารณ์กนัจนเกิดความเสียหายต่างๆ ตามมา 
ดงัตวัอยา่งหน่ึงท่ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุญรอด บุญเกิด ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ตรงของท่านตอน
เป็นบรรพชิตตอนหน่ึงวา่ ท่านเคยไดรั้บนิมนตไ์ปฉนัเพลท่ีผบัแห่งหน่ึง แลว้ถูกประชาชนบางกลุ่ม
วิพากษ์วิจารณ์ว่า “ท่านเป็นพระสงฆ์ไม่ควรไปรับนิมนต์ในท่ีอโคจรเช่นน้ี”๖๕ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนเหล่านั้นอาจเขา้ใจค าวา่ “อโคจร” ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร จึงอาจเขา้ใจแต่เพียงวา่ในผบัมกัมี
ส่ิงย ัว่ยวนใจหลายประการ อาทิเช่น สุรา การแสดงโชว ์และผูห้ญิงท่ีแต่งตวันุ่งนอ้ยห่มนอ้ย ซ่ึงเป็น
ภยัต่อพรหมจรรยข์องพระสงฆเ์ป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น พระสงฆจึ์งไม่ควรเขา้ไปท ากิจใดๆ  
 เม่ือสืบคน้ในพระไตรปิฎกจะพบวา่ ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส 
พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกบัสถานท่ีอโคจรทั้งหกแห่งท่ีพระสงฆไ์ม่ควรเขา้ไป อนัไดแ้ก่ สถานท่ีท่ี

                                                           

 ๖๔ ท.ีสี. (ไทย) ๑๑/๑๓๘/๓๓๔. 
 

๖๕ ผศ. ดร. บุญรอด  บุญเกิด ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๙๔ 

 

หญิงแพศยา (โสเภณี) มีหญิงหมา้ย มีสาวเท้ือ มีบณัเฑาะก ์มีภิกษุณี และมีโรงสุรา๖๖ แต่เม่ือศึกษาใน
รายละเอียดจะพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีท่ีพระสงฆ์ไม่ควรไปมิใช่เพราะ
ตวัสถานท่ี หากแต่เป็นเพราะความสามารถในการส ารวมอินทรียท์ั้งหกของตวัพระสงฆ์เองเป็น
ส าคญั ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสวา่ “ภิกษุเขา้ไปสู่ระแวกบา้น เดินไปตามถนน เป็นผูไ้ม่ส ารวมเดิน
ไป คือ แลดูชา้ง แลดูมา้... แมเ้ช่นน้ีก็เรียกวา่อโคจร.”๖๗  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงทางสังคมแลว้
จะพบวา่สถานท่ีๆ มีบุคคลดงักล่าวอยูอ่าจหมายถึงสถานท่ีทุกแห่ง เน่ืองจากบุคคลต่างๆ ดงักล่าวอาจ
มิไดอ้ยูแ่ต่ท่ีบา้นหรือท่ีท างานของตน เช่น ผูห้ญิงท่ีคา้บริการทางเพศ (หญิงแพศยา) อาจมิไดอ้ยู่แต่
สถานท่ีคา้บริการทางเพศเท่านั้น แต่อาจเดินไปตลาด เดินไปโรงพยาบาล และ ท่ีอ่ืนๆ ได ้ดงันั้น ถา้
พระสงฆเ์ดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆ โดยไม่ส ารวมอินทรียข์องตนแลว้ ทุกสถานท่ีท่ีเดินทางไปก็
ย่อมเป็นท่ีอโคจรไดท้ั้งส้ิน นอกจากน้ี บุคคลต่างๆ ดงักล่าวอาจเดินทางไปท าบุญท่ีวดัดว้ย ดงันั้น 
ถึงแมพ้ระสงฆ์จะพ านกัอยู่แต่ในวดัก็มิอาจหลีกเล่ียงท่ีจะพบเจอกบับุคคลต่างๆ ดงักล่าวได ้ดงันั้น 
พระสงฆก์็พงึส ารวมอินทรียข์องตนทั้งตอนอยูท่ี่วดัและอยูท่ี่อ่ืนๆ ดว้ย  
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ท่ีอโคจร มิไดอ้ยูท่ี่ตวัสถานท่ีหรือตวับุคคลท่ีพระสงฆต์อ้งพบ
เจอ หากแต่อยู่ท่ีความสามารถในการส ารวมอินทรียข์องตวัพระสงฆ์เองเป็นส าคญั นอกจากน้ี ยงั
ปรากฏหลกัฐานในคมัภีร์พระวินยัปิฎก มหาวรรค ความว่า ในสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้ก็เคยรับ
นิมนตห์ญิงงามเมือง (หญิงแพศยา) คนหน่ึงท่ีช่ือวา่ อมัพปาลี เพื่อไปฉนัภตัตาหาร ณ สถานท่ีๆ หญิง
คนดังกล่าวอาศยัอยู่๖๘ ซ่ึงถ้าพิจารณาท่ีตวัสถานท่ีและบุคคลท่ีต้องพบเจออาจท าให้เข้าใจผิดว่า
พระพุทธเจา้ทรงเสด็จไปยงัท่ีอโคจร แต่เม่ือพิจารณาท่ีวตัถุประสงคข์องการเสด็จไปในสถานท่ีแห่ง
นั้นแลว้จะพบวา่ การรับนิมนตด์งักล่าวเป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้หญิงงามเมืองคนดงักล่าวไดส้ร้าง
บุญกุศล และฟังธรรม ซ่ึงแสดงถึงความมีเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงในเวลาต่อมา
หญิงงามเมืองผูน้ั้นก็ไดบ้วชเป็นภิกษุณี และบรรลุอรหตัผลในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี วตัถุประสงค์ในการ
ไปยงัสถานท่ีต่างๆ ของพระสงฆ์จึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงพิจารณาก่อนด าเนินการวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
เช่นกนั ดว้ยเหตุน้ี ในกรณีของพระสงฆท่ี์ไปรับกิจนิมนตใ์นผบัดงัท่ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุญรอด 
บุญเกิด กล่าวถึงนั้นจึงไม่ถือวา่เป็นการกระท าผดิพระวนิยัแต่อยา่งใด ตราบใดท่ีพระสงฆมิ์ไดเ้ขา้ไป
ในผบัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไปด่ืมสุรา หรือดูการแสดงโชวต่์างๆ อยา่งท่ีบุคคลทัว่ไปกระท ากนั  

                                                           

 
๖๖ ข.ุม. (ไทย) ๖๖/๙๑๘/๕๗๓. 

 
๖๗ ข.ุม. (ไทย) ๖๖/๙๑๘/๕๗๔. 

   ๖๘ ว.ิม. (ไทย) ๗/๗๗/๑๒๓. 



๙๕ 

 

 จากท่ีกล่าวมาอาจพอสรุปไดว้่าการวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์เป็นส่ิงท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถ
กระท าได ้แต่ควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงคณะผูว้ิจยัขอเสนอแนะพื้นฐาน 3 ประการท่ีบุคคลพึง
ตระหนกัถึงก่อนกระท าการวพิากษว์ิจารณ์พระสงฆ ์กล่าวคือ 1) บุคคลควรตระหนกัในขอบเขตการ
รับรู้ของตนว่าสามารถแยกไดห้รือไม่ว่าพระสงฆ์รูปหน่ึงๆ เป็นพระอรหันต์หรือไม่ หรือเป็นอริย
สมณะระดับใด เพราะบุคคลโดยทัว่ไปมกัพิจารณาได้แค่สมณสารูปภายนอกของพระสงฆ์ ไม่
สามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของท่านได้ อีกทั้งบุคคลโดยทัว่ไปมกัไม่ทราบรายละเอียด
เก่ียวกบัศีลและธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ของพระสงฆ์ ดงันั้น บุคคลจึงควรศึกษาพระวินยัให้เขา้ใจ
ชัดเจนก่อนด าเนินการการวิพากษ์วิจารณ์ 2) บุคคลควรตระหนักถึงเจตนาของตนท่ีมีต่อการ
วพิากษว์จิารณ์ ถา้มีเจตนาดีเหรือปรารถนาดีต่อพระสงฆรู์ปนั้นๆ และพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงก้
พึงวิพากษ์วิจารณ์  แต่ถ้ามีเจตนาท่ีมุ่งท าลายช่ือเสียง หรือเจตนาไม่ดี อ่ืนๆ ก็พึงละเว้นการ
วิพากษ์วิจารณ์นั้น เพราะถา้วิพากษ์วิจารณ์ดว้ยเจตนาท่ีไม่เป็นกุศลก็อาจเกิดบาปโทษต่อตนเองได ้
และ 3) บุคคลควรตระหนกัถึงวิธีท่ีใช้ในการวิพากษว์ิจารณ์ ถา้วิธีการท่ีใช้มีความสร้างสรรค์ ก็พึง
วพิากษว์จิารณ์ อาทิเช่น การบอกกล่าวพระสงฆรู์ปนั้นๆ ดว้ยความสุภาพ หรือแจง้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ให้พระผู ้ใหญ่หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลพระสงฆ์ทราบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง และพิจารณาตดัสินต่อไป แต่ถ้าวิธีการท่ีใช้อาจสร้างผลเสียหาย หรือเป็นไปในทาง
ท าลาย การวพิากษว์จิารณ์นั้นก็พึงละเวน้ ตวัอยา่งเช่น การติเตียนพระสงฆด์ว้ยค าท่ีหยาบคาย หรือท า
การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลทางลบเก่ียวกบัพระสงฆ์ผ่านส่ือสังคมต่างๆ โดยไม่ตรวจสอบให้
ชดัเจนก่อน เป็นตน้ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมกัก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกวา้ง อีกทั้ง บางคร้ังยงั
พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือเป็นเพียงสมมติฐานท่ียงัรอการพิจารณาตรวจสอบจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ดว้ยเหตุน้ี ก่อนวิพากษว์ิจารณ์ใดๆ ต่อพระสงฆ ์บุคคลควรตระหนกัถึงส่ิงต่างๆ ดงักล่าว
ข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสมณสารูปของพระสงฆ์ และความเล่ือมใสศรัทธาของ
ประชาชนท่ีย ัง่ยนืสืบต่อไป  

 
๓.๔ สรุป 
 จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ ท าให้พบวา่มโนทศัน์เก่ียวกบัสมณสารูปจดัอยูใ่นพุทธปรัชญาใน
ส่วนของจริยธรรม เพราะเป็นเสมือนเกณฑ์กวา้งๆ ท่ีใช้ประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมของการ
ประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ ์ซ่ึงในทางปฏิบติับุคคลโดยทัว่ไปสามารถประเมินไดแ้ต่สมณสารูป
ภายนอกของพระสงฆ์เท่านั้น โดยใช้บทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ เป็นเกณฑ์ ซ่ึงถา้การ
กระท าใดๆ ของพระสงฆใ์นยุคปัจจุบนัท่ีมีความแปลกใหม่หรือยากต่อการเทียบเคียงกบับทบญัญติั
แห่งศีลท่ีมีอยูแ่ลว้ อาจตอ้งพิจารณาความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาร่วมดว้ย 



๙๖ 

 

โดยมีเกณฑพ์ื้นฐานทั้ง ๔ กลุ่ม อนัไดแ้ก่ ๑) ความเป็นคนเล้ียงง่าย บ ารุงง่าย ๒) ความเป็นคนมกันอ้ย 
สันโดษ และไม่สะสม ๓) การเป็นผูข้ดัเกลา ก าจดั และมีอาการน่าเล่ือมใส ๔) การเป็นผูไ้ม่คลุกคลี 
และปรารภความเพียร ส าหรับเกณฑ์ในการประเมินสมณสารูปภายในนั้น โดยหลกัการแล้วจะ
พิจารณาท่ีความสามารถของจิตในการละสังโยชน์เป็นเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบติั บุคคลทัว่ไปมกัจะ
พิจารณาไดแ้ค่เพียงสมณสารูปภายนอกของพระสงฆเ์ท่านั้น ไม่สามารถพิจารณาสมณสารูปภายใน
ของท่านได ้จึงท าให้ไม่สามารถทราบไดว้า่พระสงฆรู์ปใดเป็นอริยสมณะ หรือเป็นอริยสมณะระดบั
ใด อีกทั้งบุคคลโดยทัว่ไปมกัไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนเก่ียวกับศีลและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของ
พระสงฆ ์ดว้ยเหตุน้ี การวพิากษว์จิารณ์จึงควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั โดยตั้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐาน 
3 ประการ คือ 1) บุคคลควรตระหนกัในขอบเขตการรับรู้ของตน 2) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการ
วิพากษว์ิจารณ์ และ 3) บุคคลควรเลือกใชว้ิธีการวิพากษว์ิจารณ์ท่ีสร้างสรรค์ เพื่อมิให้เกิดบาปโทษ
ต่อตนเอง และเป็นประโยชน์ในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
        
 

  
 



 
บทที ่๔ 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไทย 

 
 

 จากการวิเคราะห์ประเด็นเร่ืองสมณสารูปในมุมมองของพุทธปรัชญาในบทท่ี ๓ ท าให้เห็น
ว่าสาเหตุท่ีท าให้ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ไทยมวัหมองจนท าให้ประชาชนมีความเล่ือมใสศรัทธา
ลดลงนั้น ส่วนหน่ึงอาจเกิดเน่ืองมาจากการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของพระสงฆ์ผ่านส่ือต่างๆ 
โดยเฉพาะผูว้ิจารณ์ท่ีขาดความตระหนกัในขอบเขตความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ขาดความเมตตา
ต่อตนเองและผูอ่ื้น หรือขาดวิจารณญาณในการเลือกวิธีการท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงเม่ือข่าวสารทางลบ
เก่ียวกบัพระสงฆเ์ผยแพร่ออกไปมากเท่าใด ก็จะยิง่มีผลกระทบต่อพระสงฆโ์ดยรวมและวงการสงฆ์
มากข้ึนเท่านั้น ไม่วา่ข่าวสารดงักล่าวจะเป็นเร่ืองจริงหรือไม่ก็ตาม ดว้ยเหตุน้ี การวิพากษว์ิจารณ์แม้
จะเป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนของสังคมพึงกระท าเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฒันาสมณสารูปของ
พระสงฆ ์แต่ก็เป็นส่ิงท่ีควรกระท าดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัมิให้เกิดบาปโทษแก่ตวัผูว้ิจารณ์
เอง ตลอดจนผลกระทบต่อพระสงฆโ์ดยรวมและความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนในวงกวา้ง  
 อยา่งไรก็ตาม นอกจากผูว้จิารณ์หรือประชาชนโดยทัว่ไปจะพยายามวพิากษว์จิารณ์พระสงฆ์
ดว้ยความระมดัระวงัแลว้ ตวัพระสงฆเ์องก็ควรส ารวมระวงัการแสดงออกต่างๆ ของตนเพื่อมิให้ตก
เป็นข่าวหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายร่วมดว้ย ทั้งน้ี คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทยจากมุมมองของผูท้รงคุณวฒิุดา้น 
พระพุทธศาสนาทั้ง ๘ ท่าน ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
 

๔.๑ ข้อเสนอแนะในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไทย 
 จากการวิเคราะห์ในบทท่ี ๒ และ๓ ท าให้เห็นว่าการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์มิใช่
เร่ืองท่ีจะท าไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะสมณสารูปภายในท่ีตอ้งอาศยัการปฏิบติัภาวนาอย่างจริงจงัเป็น
ส าคญั แต่ทั้งน้ี คณะผูว้ิจยัเช่ือวา่การพฒันาหรือส่งเสริมให้พระสงฆเ์ขา้ถึงความมีสมณสารูปเป็นส่ิง
ท่ีเป็นไปได้ และมีความส าคญัทั้งต่อความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา ตลอดจนต่อการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของศาสนิกชนในอนาคต ทั้ งน้ี จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
พระพุทธศาสนาจากส านกัปฏิบติัธรรม และมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั้ง ๘ ท่านเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้



๙๘ 

 

พระสงฆไ์ทยจ านวนมากไม่สามารถเขา้ถึงความมีสมณสารูป พร้อมทั้งแนวทางในการพฒันาสมณ
สารูปของพระสงฆ์นั้น ท าให้ไดมุ้มมองท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้
พระสงฆ์เขา้ถึงความมีสมณสารูปทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงคณะผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวม และ
จ าแนกสาเหตุดงักล่าวออกเป็น ๔ ดา้น อนัไดแ้ก่  ๑. พระสงฆ ์ ๒. พุทธศาสนิกชน ๓. องคก์รดา้น
การศึกษา และ ๔. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
๑.พระสงฆ์ 
 ส าหรับประเด็นปัญหาอนัเกิดจากพระสงฆ์ ซ่ึงหมายถึงตวัพระสงฆ์เองและพระสงฆ์รูป
อ่ืนๆ ในสังฆปริมณฑลนั้น ผูท้รงคุณวุฒิไดก้ล่าวถึงใน ๔ ประเด็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขและพฒันาไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ประเด็นปัญหาที ่๑ 
 ศ. ดร. สมภาร พรมทา  มีความคิดเห็นว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้พระสงฆ์จ  านวนหน่ึงไม่
สามารถเขา้ถึงความมีสมณสารูปได ้คือ ความลม้เหลวท่ีจะครองชีวิตประเสริฐ ซ่ึงก็คือชีวิตท่ีดีงาม
กว่าชาวบา้น โดยวดัจากความสามารถในการควบคุมกิเลสหลกัๆ สามประการท่ีพระพุทธเจา้ทรง
สอน อนัไดแ้ก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ดงันั้น หากพยายามขดัเกลากิเลสเหล่าน้ีให้เบา
บางลงแลว้ การแสดงออกภายนอก เช่น การพูดการจา และมารยาทต่างๆ ก็จะตามมาเอง 
 แนวทางการพฒันา  
 ศ. ดร. สมภาร พรมทา ได้เสนอแนะว่า ประการแรก พระสงฆ์ตอ้งเช่ือก่อนว่า “การเป็น
พระ” ตอ้งมีกิเลสเบาบาง ท าไดม้ากนอ้ยเพียงใดไม่ส าคญั แต่หวัใจส าคญัก็คือ รู้วา่น่ีคือชีวิตท่ีดี และ
พยายามท าให้ชีวิตท่ีสะอาด สว่าง และสงบให้เกิดข้ึนแก่ตน สมณสารูปก็จะปรากฏข้ึนเอง ส่วน
ประการท่ีสอง เป็นขอ้เสนอแนะเชิงระบบ กล่าวคือ มหาเถรสมาคมควรให้ความสนใจเร่ืองการ
พฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ และกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธา 
และง่ายต่อการประพฤติปฏิบติัตามของพระสงฆโ์ดยทัว่ไป๑  
 ส าหรับขอ้เสนอแนะประการแรกนั้น ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัมากของผูท่ี้คิดจะเขา้สู่เพศ
บรรพชิต ถา้บุคคลท่ีตดัสินใจจะบวชยงัไม่รู้สึกศรัทธาต่อการเป็นพระหรือไม่เช่ือวา่ชีวิตพระเป็นวถีิ
ชีวิตท่ีประเสริฐ บุคคลนั้นยอ่มไดช่ื้อว่าสักแต่บวชหรือบวชแต่กายโดยมิไดบ้วชใจ จึงยงัคงใช้ชีวิต                      
หลงับวชไม่ต่างจากตอนก่อนบวช คือ ไม่พยายามลดละกิเลสต่างๆ ในใจของตน ซ่ึงขดัแยง้กบัความ
                                                           

  
๑ศ. ดร. สมภาร  พรมทา ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  



๙๙ 

 

เป็นสมมติสมณะในพระพุทธศาสนา ท่ีแมจ้ะยงัไม่บรรลุธรรมใดๆ แต่ก็ยงัพยายามฝึกฝนตนเองให้
หลุดพน้จากกิเลส ยิ่งไปกวา่นั้น พระสงฆบ์างรูปไม่เพียงแต่ขาดความพยายามในการลดละกิเลสท่ีมี
อยู่ในตนเท่านั้น หากแต่ยงัพยายามหล่อเล้ียงกิเลสในใจตนให้พอกพูนมากข้ึนอีกดว้ย ตวัอย่างเช่น 
พระสงฆท่ี์ตกเป็นทาสความโลภหรืออยากร ่ ารวย ซ่ึงมกัจะใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้ตนเองได้
ทรัพยสิ์นเงินทองหรือลาภสักการะจ านวนมาก เช่น การร่วมมือกบันกัธุรกิจในการฟอกเงิน หรือการ
น าเงินท่ีเหลือจากการก่อสร้างศาสนสถานไปเป็นของตนเอง (เช่น กรณีเงินทอนวดั) ดงัเช่นท่ีเป็น
ข่าวใหญ่เม่ือไม่นานมาน้ี อีกทั้ง พระสงฆจ์ านวนไม่นอ้ยมกัมีการบอกใบใ้หห้วย ดูดวง และเล่นไสย
ศาสตร์รูปแบบต่างๆ เป็นตน้  
 ส่วนขอ้เสนอแนะประการท่ีสองนั้น ถือเป็นหลกัการพื้นฐานของการเป็นผูน้ าท่ีดีส าหรับทุก
องคก์ร ซ่ึงถา้ผูน้ าของพระสงฆใ์นระดบัต่างๆ ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบแห่งศีลและอภิสมาจาร
อันดีงามแล้ว พระสงฆ์ทั้ งหลายย่อมเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และน าไปสู่การปฏิบัติตนตาม
แบบอยา่งท่ีดีดงักล่าว ในทางตรงขา้ม ถา้ผูน้ าของพระสงฆอ์อกแนวนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาสมณ
สารูปอยา่งใดอยา่งหน่ึงมา เช่น หา้มพระสงฆสู์บบุหร่ีทั้งในและนอกวดั แต่ตวัผูน้ าเองยงัไม่สามารถ
เลิกสูบบุหร่ีได ้พระสงฆ์โดยทัว่ไปยอ่มรู้สึกเส่ือมศรัทธาต่อผูน้ าของตน และอาจรู้สึกคบัขอ้งใจวา่
เหตุใดตนจึงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวทั้งท่ีตวัผูน้ าท่ีเป็นผูอ้อกนโยบายมายงัไม่สามารถปฏิบติั
ตามไดเ้ลย เม่ือเป็นเช่นน้ีการพฒันาสมณสารูปในเร่ืองดงักล่าวจึงมิอาจประสบความส าเร็จได ้ดงันั้น 
การพฒันาสมณสารูปทั้งภายในและภายนอกควรเร่ิมท่ีพระสงฆ์ท่ีเป็นผูน้ าก่อน โดยเฉพาะผูน้ า
พระสงฆใ์นระดบัตน้ เช่น เจา้อาวาสวดั หรือพระสังฆาธิการในระดบัต่างๆ ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบั
พระสงฆม์ากกวา่ผูน้ าพระสงฆใ์นมหาเถรสมาคม นัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ  ผศ. ดร. 
ชาญณรงค ์บุญหนุน ท่ีกล่าววา่ ถา้ชุมชนสงฆโ์ดยรวมมีสมณสารูปก็จะเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้
พระสงฆท่ี์ยงัไม่มีสมณสารูปเขา้ถึงการมีสมณสารูปได ้
 ประเด็นปัญหาที ่๒ 
 ผศ. ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ ไดก้ล่าววา่ สาเหตุท่ีแทจ้ริงเกิดจากกิเลสของพระสงฆ์แต่ละรูป 
และความไม่ตั้งใจท่ีจะละกิเลสอย่างแทจ้ริงเม่ือเขา้มาสู่เพศบรรพชิตแลว้ หากแต่ยงัปฏิบติัตนไม่
แตกต่างจากตอนเป็นฆราวาสมากนัก ท าให้ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงสมณสารูปทั้งภายในและ
ภายนอกได้๒ 
 
 
                                                           

  
๒ผศ. ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือวนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๙.  



๑๐๐ 

 

 แนวทางการพฒันา  
 ผูท้รงคุณวุฒิทั้งสองท่านไดเ้สนอแนะไวว้่า ผูบ้วชควรสร้างความตระหนกัรู้ในตนเอง ซ่ึง
ควรตระหนกัในสถานภาพท่ีเปล่ียนแปลงน้ีตั้งแต่ก่อนบวชวา่ตนก าลงัจะเขา้สู่การเป็นบรรพชิตแลว้ 
จะมิไดเ้ป็นฆราวาสดงัแต่ก่อน และควรศึกษาพระวินยัดว้ยวา่เม่ือบวชแลว้ส่ิงใดควรท า / ไม่ควรท า
ในขณะท่ีถือเพศบรรพชิต ถึงแมพ้ระสงฆ์จะบวชเพื่อความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน หรือบวช
ตามประเพณีก็ตาม ทั้งน้ี เพื่อมิให้ขาดจากศีล หรือศีลมวัหมอง นอกจากน้ี ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บุญ
หนุน ยงัเห็นวา่ การตระหนกัรู้วา่ตนเป็นพระสงฆเ์ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการ
ตรวจสอบตนเอง และพฒันาตนเองของพระสงฆใ์นขั้นต่อไป๓    
 ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัความไม่ตระหนกัในเพศบรรพชิตของตนจนท าใหข้าดความตั้งใจใน
การลดละกิเลสนั้น อาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประเด็นปัญหาแรก คือ บุคคลไม่เช่ือว่าการเป็น
พระสงฆ์ถือเป็นชีวิตท่ีประเสริฐ ดงันั้น เม่ือบวชเขา้มาเป็นพระสงฆ์แลว้จึงไม่ขวนขวายศึกษาหา
ความรู้ว่าพระสงฆ์ท่ีดีหรือมีสมณสารูปนั้นควรประพฤติปฏิบติัตนอย่างไรบา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือขาดแบบอยา่งท่ีดีจากเจา้อาวาสหรือพระสงฆรู์ปอ่ืนๆในวดัท่ีตนไดจ้  าพรรษาอยู ่ปรากฏการณ์ท่ี
พระสงฆจ์ านวนหน่ึงขาดความเพียรในการฝึกฝนตนเองดงักล่าว อาจเกิดจากการมีวตัถุประสงค์ใน
การบวชท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างจากสมยัพุทธกาลมาก โดยในสมยัปัจจุบนัพระสงฆ์ส่วน
ใหญ่อาจมิไดต้ั้งใจจะบวชเพื่อศึกษาปฏิบติัให้ตนเองพน้จากความทุกข์ หากแต่ใช้การบวชเสมือน
เป็นเคร่ืองมือให้ตนเองบรรลุวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงบางประการ อาทิเช่น บางคนใชก้ารบวชเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบุพการี บา้งก็ใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนดา้น
ต่างๆ เช่น เพื่อความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อความสุขสบายในการด าเนินชีวติ เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตาม คณะผูว้จิยัเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาสมณสารูปของผูท้รงคุณวุฒิทั้งสอง
ท่านดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากถึงแมว้ตัถุประสงคใ์นการบวชของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั แต่เม่ือ
ตดัสินใจเขา้มาเป็นพระสงฆ์รูปหน่ึงในสังฆปริมณฑลแลว้ ก็ควรศึกษาเก่ียวกบัศีลและอภิสมาจาร
ต่างๆ ไวบ้้างเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออก
ภายนอกท่ีประชาชนจะสังเกตเห็นไดง่้าย และมกัเป็นท่ีวพิากษว์ิจารณ์กนัมากในสังคมปัจจุบนั ทั้งน้ี 
เพื่อป้องกนัตนเองจากการกระท าผิดพระวินยั ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าการกระท าเดียวกนัถา้
พระสงฆก์ระท าผดิยอ่มบาปกวา่ฆราวาสกระท าผดิ ดว้ยเหตุน้ี ถา้พระสงฆมี์เมตตาต่อตนเองก็ไม่ควร
กระท าผดิต่อพระวินยัใหเ้กิดบาปโทษใดๆ นัน่เอง ยิง่ไปกวา่นั้น ถา้พระสงฆรู์ปใดถูกวพิากษว์ิจารณ์

                                                           

  
๓ผศ. ดร. ชาญณรงค ์ บุญหนุน ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อ าเภอ

เมือง จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๙. 
  



๑๐๑ 

 

เพราะกระท าผิดพระวินยัแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อพระสงฆโ์ดยรวมไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่พระสงฆรู์ปนั้นขาดความเมตตาต่อผูอ่ื้นดว้ย ดงันั้น การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัพระวนิยัจึงเป็นส่ิง
ส าคญัประการหน่ึงส าหรับพระสงฆทุ์กรูป โดยเฉพาะบวชใหม่ท่ียงัไม่คุน้เคยกบัการด ารงชีวิตเยี่ยง
นกับวช    
 ประเด็นปัญหาที ่๓ 
 พระครูภาวนาวิสิทธิคุณ (ชัชวาล ชินสโภ) ได้กล่าวว่า พระบวชใหม่ทั้งหลาย ก็คือ “ลูก
ชาวบา้น” ย่อมมากดว้ยกิเลสเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป และการบวชก็เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะขดัเกลาให้
พวกเขาเป็นคนท่ีดีมากข้ึนได ้ถา้บวชแลว้ไม่ปฏิบติัสมณธรรมเพื่อความหลุดพน้ก็จะเป็นได้เพียง
สมมติสงฆ ์ไม่อาจพฒันาตนเองให้เป็นพระอริยสงฆไ์ด ้บางคนก่อนบวชมีความตั้งใจจะปฏิบติัเพื่อ
บรรลุธรรม แต่เม่ือผลท่ีได้ไม่เป็นไปตามท่ีตั้งใจไว ้นานวนัเขา้ก็เกิดความทอ้แท้เบ่ือหน่าย และ
ล้มเลิกในท่ีสุด ดังนั้ น การเลือกครูผูส้อนจึงเป็นส่ิงส าคัญ ถ้าได้ครูท่ีสามารถสอนการปฏิบัติ
กมัมฏัฐานในแนวทางท่ีท าให้มรรคแปดเกิดได ้พระสงฆก์็จะมีโอกาสบรรลุธรรมในขั้นต่างๆ และ
เขา้สู่ความเป็นพระอริยบุคคลได้โดยไม่ยากนัก ถ้าเลือกครูผิดก็อาจน ามาซ่ึงผลทางลบต่างๆ ไม่
เพียงแต่เสียเวลาในการฝึกปฏิบติั แต่อาจท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่จิตวิปลาสไดอี้กดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
จากการปฏิบติัผดิวธีิ ประกอบกบัการขาดครูผูช้ี้แนะท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้อยา่งแทจ้ริง  
 แนวทางการพฒันา  
 พระครูภาวนาวสิิทธิคุณ ไดแ้นะน าวา่ ส่ิงส าคญัในการแกปั้ญหาน้ี คือ การสร้างครูหรือพระ
อุปัชฌายท่ี์มีคุณภาพเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลพระบวชใหม่หรือพระนวกะ ถา้พระผูมี้หนา้ท่ีดูแลเองยงัไม่รู้
แนวทางปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัความเป็นบรรพชิต พระบวชใหม่ก็จะขาดแบบอย่างท่ีดี หรือถ้า
พระผูมี้หนา้ท่ีดูแลไม่มีความรู้เร่ืองการปฏิบติัวปัิสสนาท่ีถูกตอ้ง (วธีิท าใหม้รรคแปดเกิด) ยอ่มจะไม่
สามารถแนะน าพระใหม่ในความดูแลให้ด าเนินรอยตามสมณธรรมของพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามมา ดงันั้น ถา้ผูบ้วชใหม่ตอ้งการศึกษาวถีิแห่งการปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้อยา่งแทจ้ริง ก็ควรเร่ิม
จากการหาครูบาอาจารยท่ี์เป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในเร่ืองการปฏิบติัตนในฐานะบรรพชิต และเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถท่ีจะสอนเร่ืองการปฏิบติักมัมฏัฐานในแนวทางท่ีท าให้มรรคแปดเกิดได ้จึงจะ
เอ้ือใหพ้ระสงฆเ์ขา้ถึงความมีสมณสารูปได้๔  
 จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่า ค  าว่า “ครู” ท่ีท่านกล่าวถึงนั้น อาจมิได้
หมายถึงผูท่ี้ได้ประกาศนียบตัรว่าจบหลกัสูตรครูสอนกมัมฏัฐาน หากแต่น่าจะหมายถึงผูท่ี้บรรลุ

                                                           

  
๔พระครูภาวนาวสุิทธิคุณ (ชชัวาล ชินสโภ) ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ วดัพระธรรมจกัร อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครนายก เม่ือวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙.  



๑๐๒ 

 

สมณธรรมขั้นตน้ (พระโสดาบนั) ข้ึนไป (ทั้งท่ีเป็นพระสงฆ์และฆราวาส) เพราะถา้ตวัครูเองยงัไม่
บรรลุสมณธรรมขั้นใดเลย คงเป็นไปไดย้ากท่ีจะช่วยช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ขสภาวะจิตได้อย่าง
ถูกตอ้ง เม่ือลูกศิษยข์องตนเกิดปัญหาระหวา่งการปฏิบติักมัมฏัฐาน ดงันั้น ครูท่ีมีคุณภาพตามท่ีท่าน
กล่าวถึงก็คือ บุคคลผูเ้ขา้ถึงสมณสารูปภายในแลว้ นัน่เอง ทั้งน้ี เม่ือคณะผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์พระครู
ภาวนาวิสุทธิคุณเพิ่มเติมจึงได้ความกระจ่างเพิ่มข้ึนว่า ครูสอนกมัมฏัฐานท่ีท่านหมายถึง คือ ผูท่ี้
สามารถช้ีแนะแนวทางท่ีท าใหม้รรคแปดเกิดไดเ้ป็นส าคญั โดยครูผูน้ั้นอาจจะเป็นผูบ้รรลุสมณธรรม
ขั้นตน้หรือไม่ก็ตาม แต่ควรเป็นผูท่ี้เคยผ่านการบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นต้นเพื่อให้สามารถสอบ
อารมณ์หรือตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนได ้ซ่ึงถา้ไดค้รูท่ีบรรลุเป็นพระโสดาบนัก็จะเป็นการดี
เน่ืองจากพระโสดาบนัคือผูท่ี้ผ่านวิปัสสนาญาณทั้ง ๑๖ ขั้นมาแล้ว ย่อมสามารถช้ีแนะผูเ้รียนได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน     
 นอกจากน้ี พระไพศาล วสิาโล ไดก้ล่าวไวว้า่ หากศึกษาดูจะรู้วา่คนส่วนใหญ่ท่ีบวชพระนั้น
ไม่มีความตั้งใจจะบวช เช่น บวชเพราะเจ็บป่วย บวชชัว่คราว ซ่ึงเป็นการบวชแบบท่ีไม่ไดมี้ศรัทธา 
แลว้มากลายเป็นพระดีไดเ้พราะไดค้รูดี คือ มีกลัยาณมิตรดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการมีครูดีเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ ์ไม่วา่พระสงฆรู์ป นั้นจะบวชเขา้มาดว้ยวตัถุประสงค์
หรือความจ าเป็นใดๆ ก็ตาม เม่ือมาพบกบัครูท่ีดีแลว้ ยอ่มไดรั้บการขดัเกลาและค าช้ีแนะเพื่อพฒันา
ตนเป็นพระสงฆ์ท่ีดี และมีสมณสารูปท่ีงดงามได้๕ ยิ่งไปกว่านั้น ผศ. ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ยงั
เห็นดว้ยว่า นอกจากการตระหนกัรู้ในตนเองของพระสงฆ์แลว้ การเอาใจใส่ของครู / อาจารย ์ใน
ระบบการเรียนรู้หรือการฝึกฝนอบรมให้ปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยัถือเป็นส่ิงส าคญัอีกประการ
หน่ึง ซ่ึงหากระบบ “ครู-ลูกศิษย”์ ล่มสลายตั้งแต่ตน้ คือ ผูเ้ป็นครู / อาจารยไ์ม่มีความเป็นสมณะ 
หรือไม่มีสมณสารูป ศิษยก์็จะไม่มีครู / อาจารยท่ี์ช่วยฝึกฝน การพฒันาสมณสารูปซ่ึงในพระธรรม
วินยัมีขั้นตอนอยูแ่ลว้ (ศีล-สมาธิ-ปัญญา) ก็ไม่อาจเกิดข้ึนไดจ้ริง ดงันั้น ครู-อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบใน
การดูแลพระใหม่ จึงควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองและการปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัพระธรรมวินยั อีกทั้งควรเอาใจใส่ดูแลพระใหม่ทั้งในดา้นการวางตนให้เหมาะสมกบั
การเป็นพระสงฆ์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาในด้านการปฏิบติัภาวนาอย่างถูกต้องและ
สม ่าเสมออีกดว้ย เพื่อให้พระใหม่สามารถด ารงตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์พร้อมทั้งในส่วนของศีล สมาธิ 
และปัญญา๖     

                                                           

  
๕พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัป่าสุคะโต อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  

เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙. 

  
๖ผศ. ดร. ชาญณรงค ์ บุญหนุน ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อ าเภอ

เมือง จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๓ 

 

 ประเด็นปัญหาที ่๔  
 พระไพศาล วิสาโล ไดก้ล่าวว่า ถา้พูดแบบรวมๆ ปัญหาก็คือ ขาดการกล่อมเกลาท่ีถูกตอ้ง 
พระสมยัน้ีบวชแลว้ไม่มีใครอบรม ถูกส่ิงภายนอกย ัว่ย ุเยา้ยวน จึงหลงใหลวตัถุไดง่้าย จึงมีพระท่ีไม่
เรียบร้อย และไม่ดีมากข้ึน ในสมยัก่อน พระอุปัชฌายจ์ะสอน พระเก่าๆ ก็ช่วยสอนพระธรรมวนิยั จึง
ช่วยกนักล่อมเกลาพระสงฆใ์หม่ๆ ได ้ซ่ึงประเด็นปัญหาน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขาดครูหรือ
พระอุปัชฌายท่ี์มีคุณสมบติัเพียบพร้อมทั้งสมณสารูปภายในและภายนอกดงัท่ีพระครูภาวนาวิสุทธิ
คุณกล่าวไวใ้นประเด็นปัญหาท่ี ๓ หรืออาจเป็นเพราะพระอุปัชฌายแ์ละพระผูใ้หญ่ภายในวดัซ่ึงมี
ความรู้เก่ียวกบัพระธรรมวินยัมากกวา่มิไดด้ าเนินการอบรมหรือขดัเกลาพระบวชใหม่และพระสงฆ์
ท่ีมีพรรษานอ้ยกวา่ดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ   
 แนวทางการพฒันา  
 พระไพศาล วิสาโล ไดเ้สนอทางออกส าหรับปัญหาดงักล่าวไวว้่า ผูท่ี้ตอ้งการจะบวชควร
เลือกวดัท่ีจะบวช หรือทดลองใช้ชีวิตอยู่วดันั้นๆ สัก ๒ – ๓ วนั เพื่อดูว่าพระสงฆ์ท่ีวดันั้ นสอน
ถูกตอ้งหรือไม่ ติดในวตัถุมงคลหรือไม่ และควรเลือกวดัท่ีจะช่วยส่งเสริมการปฏิบติัภาวนาของตน 
อีกทั้ง ผูท่ี้จะบวชเองก็ควรศึกษาหาความรู้ขั้นพื้นฐานดา้นศาสนาไวบ้า้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เลือกวดั และการปรับตวัเขา้กบัการอยู่ในเพศบรรพชิต ซ่ึงขอ้เสนอแนะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
นอกเหนือจากพระสงฆรู์ปอ่ืนๆ ภายในวดัแลว้ ยงัมีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ของวดัท่ีมีผลต่อการพฒันา
สมณสารูปของพระสงฆอี์กดว้ย ตวัอยา่งเช่น ในปัจจุบนัมีวดัหลายแห่งมุ่งเนน้การผลิตและจ าหน่าย
วตัถุมงคล บา้งก็เนน้ท่ีการท าพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา หรือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์รูปแบบต่างๆ 
โดยไม่ใส่ใจการฝึกปฏิบติัภาวนาให้แก่ศาสนิกชนและพระสงฆ ์ดงันั้น ผูบ้วชท่ีจ าพรรษาท่ีวดัเหล่าน้ี
ยอ่มขาดโอกาสในการปฏิบติัภาวนาอยา่งแน่นอน อีกทั้งยงัเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนติดการพึ่งพา
วตัถุมงคล หรือเคร่ืองรางของขลงัต่างๆ แทนท่ีจะพฒันาดา้นจิตใจหรือปฏิบติัธรรมเพื่อการหลุดพน้
จากทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง๗   
 นอกจากน้ี ในปัจจุบนัค าสอนของพระสงฆ์หลายวดัท่ีไม่สอดคล้องกบัพระธรรมค าสอน 
อาทิเช่น พระสงฆบ์างวดัมกัสอนให้พุทธศาสนิกชนหมัน่ท าบุญดว้ยทรัพยสิ์นเงินทองเพื่อให้ไดข้ึ้น
สวรรคแ์ทนท่ีจะสอนให้บ าเพญ็เพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน อนัเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของศาสนา และมีพระสงฆ์บางวดัท่ีสอนว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจเท่านั้น ภพภูมินรกและ
สวรรคไ์ม่มีอยูจ่ริง ทั้งท่ีในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงนรกแต่ละขมุและสวรรคแ์ต่ละชั้นอยา่งชดัเจน 
ประกอบกบัมีกรณีตวัอยา่งต่างๆ มากมาย เช่น กรณีท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบน
                                                           

  
๗พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัป่าสุคะโต อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  

เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙.  



๑๐๔ 

 

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และ กรณีของนนัทมานพท่ีกระท าการข่มขืนพระอรหันต์จนตอ้งตกอเวจีมหา
นรก เป็นตน้    
 จากประเด็นปัญหาทั้ง ๔ ขอ้ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุท่ีท าใหพ้ระสงฆใ์นยคุปัจจุบนัไม่
สามารถเขา้ถึงความมีสมณสารูปไดน้ั้น ในส่วนของตวัพระสงฆเ์อง มกัจะเกิดจากการไม่ตระหนกัวา่
ตนไดบ้วชเป็นบรรพชิตแลว้ มิใช่ฆราวาสดงัแต่ก่อน หรืออาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ ขาดการตระหนกั
ถึงสมณสัญญาของตน ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นสมณสัญญาสูตร ความวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย... 
สมณสัญญา ๓ ประการเป็นไฉน คือ สมณสัญญาว่าเราเป็นผูมี้เพศต่างจากคฤหัสถ์ ๑ ชีวิตเราเน่ือง
ด้วยผูอ่ื้น ๑ มรรยาทอย่างอ่ืนอันเราควรท ามีอยู่ ๑”๘ ประกอบกับการไม่พยายามด าเนินชีวิตท่ี
ประเสริฐอยา่งผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ “พระ” พึงกระท า จึงเป็นเหตุใหข้าดการส ารวมระวงัในการแสดงออก อีก
ทั้งยงัท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติัภาวนาอนัเป็นเป้าหมายหลกัของการออกบวช จึงอาจกล่าวได้
วา่ วตัถุประสงคข์องการบวชของพระสงฆส่์วนใหญ่ในยคุปัจจุบนั อาจมิไดเ้ป็นไปเพื่อความหลุดพน้
จากทุกขแ์บบในสมยัพุทธกาล ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุพื้นฐานท่ีท าให้ไม่ตระหนกัในสมณสัญญาของตน
ก็เป็นได ้ 
 อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญักวา่วตัถุประสงฆข์องการบวช ก็คือ การขาดความรู้ความ
เขา้ใจในพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเลือกวดัและครูท่ีสามารถกล่อมเกลาให้ตนเป็นพระท่ี
ดีอยา่งท่ีควรจะเป็นได ้พอบวชอยูใ่นวดัต่อไปจนวนัหน่ึงตนเองไดเ้ป็นพระอุปัชฌายห์รือเจา้อาวาสท่ี
ตอ้งคอยดูแลพระบวชใหม่ จะท าให้ไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้งเพียงพอท่ีจะแนะน าแนวทางการประพฤติปฏิบติัตนแก่พระผูบ้วชใหม่เพื่อให้เขา้ถึงสมณ
สารูปได ้และก็จะเกิดปัญหาเช่นน้ีในพระสงฆรุ่์นต่อๆ ไปเป็นลูกโซ่ ถา้ยงัไม่มีใครหรือองคก์รใดให้
ความส าคญั หรือเขา้มาริเร่ิมปรับปรุงแกไ้ขดงัท่ีผูท้รงคุณวฒิุทั้งหลายไดเ้สนอแนะมา 
 นอกจากน้ี คณะผูว้ิจ ัยขอเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาเร่ืองสมณสารูปเพิ่มเติมอีก
ประการหน่ึง คือ ผูท่ี้ประสงคจ์ะบวชเขา้มาอยูใ่นเพศบรรพชิต ไม่วา่จะบวชดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถา้
บุคคลมีโอกาสไดท้ราบถึงอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการของการบญัญติัสิกขาบท (ดงักล่าวแลว้ใน
บทท่ี ๓) ก่อนเขา้มาบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา อาจท าให้บุคคลเกิดความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการปฏิบติัตามพระวินยัและมีก าลงัใจในการประพฤติปฏิบติัตามอย่างเต็มใจมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากการปฏิบติัตามพระวินยันั้น มิไดก่้อให้เกิดประโยชน์ของแก่ผูบ้วชเท่านั้น หากแต่ยงั
ส่งผลต่อภิกษุรูปอ่ืนๆ ในสังฆปริมณฑล และประชาชนในชุมชนต่างๆ อีกดว้ย ดงันั้น ถา้ระหวา่งท่ี
บวชอยูป่ฏิบติัตนไม่สอดคลอ้งกบัพระวินยั ยอ่มส่งผลทางลบตามมาทั้งต่อตนเอง ชุมชนสงฆ ์และ
ความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ี เม่ือตดัสินใจบวชแลว้ แมมิ้ได้
                                                           

 ๘ องฺ.ทสก. (ไทย). ๓๘/๑๐๑/๓๓๗. 



๑๐๕ 

 

หวงัจะไดม้รรค ผล นิพพานใดๆ ก็ควรส ารวมตนอย่างน้อยทางกายและวาจาเพื่อรักษาสมณสารูป
ภายนอกใหเ้ป็นท่ีเล่ือมใสของประชาชนต่อไป 

 
๒. พทุธศาสนิกชน 
 ประเด็นปัญหาที ่๑ 
 ในส่วนของพุทธศาสนิกชนนั้น ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ต่างเห็นพอ้งกนัว่า สาเหตุท่ีท าให้
พระสงฆมี์การกระท าผิดพระวินยักนัอยา่งมากมายอนัน ามาซ่ึงความห่างไกลความมีสมณสารูปนั้น 
ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีพุทธศาสนิกชนจ านวนมากขาดความรู้และความใส่ใจเก่ียวกบัพระวินยัของ
พระสงฆ์ จึงน ามาซ่ึงการปฏิบติัต่อพระสงฆ์อย่างไม่เหมาะสม ตวัอย่างเช่น การน าเงินถวายพระ
โดยตรงแทนท่ีจะมอบให้แก่ไวยาวจักรเพื่อน าไปซ้ือปัจจยัจ าเป็นส าหรับพระสงฆ์ หรือการซ้ือรถ
หรูหราราคาแพงถวายแด่พระสงฆ ์โดยไม่พิจารณาวา่แก่นสารส าคญัของการมีรถ คือ เพื่อใชอ้  านวย
ความสะดวกในการเดินทางเท่านั้น จึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือให้พระสงฆ์เกิดความหลงใหลในวตัถุและ
ความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน เป็นตน้  
 นอกจากน้ี พระไพศาล วิสาโล ยงัมีความเห็นวา่ ผลของการขาดความรู้ดงักล่าว ท าให้ญาติ
โยมไม่เขา้ใจวา่พระสงฆท่ี์ดีควรเป็นอยา่งไร? ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่น่าแปลกใจท่ีประชาชนจ านวนมากมกั
เคารพนบัถือพระสงฆโ์ดยพิจารณาจากสมณศกัด์ิหรือต าแหน่งของพระสงฆรู์ปนั้นๆ เป็นส าคญั ถา้
พระสงฆรู์ปใดมีสมณศกัด์ิหรือต าแหน่งสูงก็ถือวา่เป็นพระสงฆท่ี์ดี บา้งก็พิจารณาพระสงฆว์า่ดีจาก
การมีโลกียอภิญญา หรือการมีคาถาอาคมต่างๆ รวมถึงความสามารถในการปลุกเสกวตัถุมงคลหรือ
บอกใบใ้ห้หวย เป็นตน้ ถึงแมว้า่ประชาชนบางคนหรือบางกลุ่มจะรู้วา่ส่ิงท่ีพระสงฆก์ระท าดงักล่าว
ไม่ถูกตอ้งตามพระวินยั แต่เป็นการกระท าท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือกลุ่มของตน ประชาชนก็มกั
เคารพนบัถือกนัต่อไปและถวายลาภสักการะต่างๆ ให้แทนท่ีจะด าเนินการตกัเตือนหรือท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงให้พระสงฆ์เหล่านั้นเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัการเป็นผูอ้ยูใ่นเพศบรรพชิตมาก
ข้ึน๙      
 ในประเด็นเก่ียวกับการขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชน คณะผูว้ิจ ัยเห็นด้วยกับ
ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านอยา่งยิง่ เพราะจากการสังเกตจากกระทูต่้างๆ ท่ีมกัเกิดข้ึนผา่นระบบอินเตอร์เน็ท 
หลายค าถามแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอน แต่มีค าถามจ านวนไม่
น้อยเลยท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจหรือขาดความเข้าใจเก่ียวกบัพระวินัยของสงฆ์และการ

                                                           

  
๙พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัป่าสุคะโต อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  

เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๖ 

 

ปฏิบติัตวัอย่างเหมาะสมระหว่างฆราวาสกบัพระสงฆ์ อาทิเช่น พระเล่นอินเตอร์เนตผิดวินัยสงฆ์
ไหมคะ? พระสงฆเ์ล่นเฟสบุกเล่นไลน์ผิดหรือเปล่าคะ? พระควรคุยแชทคุยไลน์กบัผูห้ญิงไหมคะ? 
พระช่วยตวัเองผดิไหม?๑๐  เป็นตน้ จากค าถามหรือกระทูเ้หล่าน้ี เม่ือคิดในแง่บวกอาจสะทอ้นให้เห็น
วา่บุคคลท่ีถามค าถามดงักล่าวมีความสนใจในเร่ืองการปฏิบติัตนของพระสงฆ ์อยากใหต้นเองปฏิบติั
ต่อพระสงฆอ์ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน และอาจมีนยัถึงความเกรงกลวัต่อบาปอีกดว้ย  แต่ทั้งน้ี ผูท่ี้เขา้
มาตอบหรือแสดงความคิดเห็นต่อค าถามดังกล่าวอาจมีทั้ งผู ้รู้ห รือผู ้เ ช่ี ยวชาญทางด้าน
พระพุทธศาสนา และบุคคลทัว่ไป จึงท าให้มีค  าตอบท่ีหลากหลายจนผูถ้ามเองมิไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน
และไม่เป็นประโยชน์ในเชิงการน าไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 แนวทางการพฒันา  
 ผูท้รงคุณวฒิุต่างเสนอวา่ พุทธศาสนิกชนควรศึกษาหาความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัพระธรรมวินยั 
และการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัพระสงฆ ์เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ม่ตอ้งผดิศีลหรือศีล
ด่างพร้อย และท่ีส าคญั คือ เพื่อให้ตนเองไม่ตอ้งท าบาปเพราะไปส่งเสริมพระสงฆ์ในทางท่ีผิดอีก
ดว้ย ซ่ึงคณะผูว้จิยัเห็นวา่ทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา ตลอดจนองคก์รต่างๆ ในสังคมควร
ช่วยกันจดักิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรในสังกัดของตนมีความรู้
เก่ียวกบัพระธรรมวนิยั และการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมเม่ือตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัพระสงฆอ์ยูเ่นืองๆ  
ดงัตวัอย่างโครงการอบรมนกัศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
ซ่ึงไดน้ าผลงานวิจยัน้ีไปใชป้ระโยชน์โดยการจดัโครงการ “วิถีแห่งพุทธแท ้: เร่ืองควรรู้ก่อนเขา้สู่
เพศบรรพชิต” และโครงการ “นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ : มารยาทชาวพุทธท่ีพึงปฏิบติัต่อ
พระสงฆ์” เพื่อให้นักศึกษาและผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวมากข้ึน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่บุตรหลานและบุคคลคนรอบขา้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงันั้น ถา้
สถาบนัต่างๆ ในสังคมช่วยกนัจดัโครงการลกัษณะน้ีมากข้ึน การปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างพระสงฆ์
และฆราวาสก็จะเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมมากข้ึนตามมา อนัส่งผลให้พระสงฆ์เกิดการพฒันา
สมณสารูปของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัสงฆแ์ละวิทยาลยัสงฆต่์างๆ ก็อาจจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกับมารยาทในการปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากการจดัการศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆแ์ละวทิยาลยัสงฆใ์นปัจจุบนัมกัมีการเปิด
โอกาสให้ฆราวาสเรียนร่วมกนัในชั้นเรียน การวางตวัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมระหวา่งบุคคลทั้งสองกลุ่ม
จึงถือเป็นเร่ืองส าคญั และถือเป็นแบบอย่างอนัดีของบุคคลอ่ืนในสังคมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น วดั
                                                           

 ๑๐ ทีมงานพนัทิป, “พระเล่นอินเตอร์เนตน่ีผิดวนิยัสงฆไ์หมคะ,”                                                                 

<https://pantip.com/topic/30387603>, (สืบคน้เม่ือ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙). 
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ต่างๆ อาจจดัโครงการอบรมอย่างเป็นทางการให้แก่พระนวกะและบุคคลท่ีมีความประสงค์ท่ีจะ
อุปสมบทเก่ียวกบัพระธรรมวินัย และการวางตวัอย่างเหมาะสมทั้งระหว่างพระสงฆ์ด้วยกนัและ
ระหว่างพระสงฆ์กบัญาติโยมอีกดว้ย เพื่อเตรียมความพร้อมในดา้นความรู้ความเขา้ใจวิถีชีวิตการ
เป็นบรรพชิต และเป็นการเสริมสร้างความตระหนกัในการด ารงชีวิตเยี่ยงบรรพชิตอนัถือเป็นชีวิตท่ี
ประเสริฐและน่าเล่ือมใสของประชาชนโดยทัว่ไป 
 ประเด็นปัญหาที ่๒ 
 พระไพศาล วิสาโล ยงัเสริมอีกว่า ญาติโยมมกัปรนเปรอพระสงฆ์ดว้ยส่ิงของท่ีเกินความ
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของพระสงฆ ์โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ใชส้อยท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น เช่น รถ
หรูราคาแพง เป็นตน้ ในประเด็นน้ี คณะผูว้ิจยัเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัพระไพศาล วิสาโล เพราะแมแ้ต่
โทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถดูหนงัฟังเพลงและเล่นเกมได ้ญาติโยมก็ไม่ควรถวายแด่พระสงฆ ์เพราะส่ิง
เหล่าน้ีอาจเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือให้พระสงฆ์เขา้ไปใชบ้ริการไดโ้ดยง่าย และท าให้เสียเวลาในการปฏิบติั
สมณธรรมเพื่อขดัเกลากิเลสของตน นัน่เอง 
 แนวทางการพฒันา 
 พระไพศาล วิสาโล เสนอแนะว่าญาติโยมทั้งหลายไม่ควรปรนเปรอพระสงฆ์ด้วยวตัถุ
ส่ิงของท่ีเกินความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ดงันั้น ส่ิงท่ีควรถวายแด่พระสงฆค์วรเป็นพวกปัจจยั
ส่ีต่างๆ ท่ีค  านึงถึงประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญั ไม่ใช่รูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม หรือมีราคาแพง อีกทั้ง ญาติ
โยมยงัควรช่วยสนบัสนุนให้พระสงฆไ์ดป้ฏิบติัภาวนาและศึกษาพระปริยติัธรรมมากยิ่งข้ึนดว้ย ซ่ึง
ขอ้เสนอแนะน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของพระสงฆ ์คือ การเป็นผูเ้ล้ียงง่าย 
บ ารุงง่าย มกันอ้ย และสันโดษ ดงักล่าวแลว้ในบทท่ี ๓ นัน่เอง ดงันั้น ถา้ญาติโยมตอ้งการสนบัสนุน
ส่งเสริมใหพ้ระสงฆเ์ป็นพระท่ีมีสมณสารูปและมีการด ารงชีวิตอยา่งเรียบง่ายอยา่งท่ีบรรพชิตควรจะ
เป็น ญาติโยมก็ควรดูแลพระสงฆ์โดยการจดัหาปัจจยัส่ีมาถวายให้พอเพียง ส่วนการส่งเสริมให้
พระสงฆมี์ความสะดวกในการปฏิบติัภาวนาและศึกษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้โดยจดัหา
พระไตรปิฎกและหนงัสือธรรมะต่างๆ มาถวายเพื่อให้พระสงฆส์ามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง
ไดโ้ดยสะดวก หรือติดมุง้ลวดตามสถานท่ีต่างๆ ของวดัเพื่อให้พระสงฆไ์ม่ตอ้งถูกรบกวนโดยสัตว์
จ  าพวกยงุและแมลงอ่ืนๆ ระหวา่งการศึกษาปฏิบติัธรรมและประกอบศาสนกิจต่างๆ เป็นตน้    
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 ประเด็นปัญหาที ่๓ 
 พระไพศาล วสิาโล เห็นวา่ญาติโยมส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลา้ตกัเตือนพระสงฆ ์บา้งก็ปล่อยปละ
ละเลยเม่ือเห็นท่านเหล่านั้นกระท าผดิพระวนิยั  
 แนวทางการพฒันา 
 พระไพศาล วิสาโล ไดเ้สนอแนะวา่ญาติโยมควรมีส่วนในการช่วยสอดส่องดูแลการกระท า
ของพระสงฆ ์ไม่ปล่อยปละละเลย “ชัว่ช่างชี ดีช่างสงฆ”์ แต่ส่ิงส าคญั คือ ชาวบา้นควรเขา้ใจก่อนวา่
พระดีควรเป็นอย่างไร จึงจะเกิดการด าเนินการเพื่อแนะน าหรือตักเตือนต่อไป ในประเด็นน้ี 
คณะผูว้จิยัเห็นดว้ยกบัพระไพศาล วสิาโล เป็นอยา่งยิง่ในประเด็นของการสนบัสนุนใหช้าวบา้นช่วย
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ ์และการส่งเสริมใหช้าวบา้นศึกษาพระธรรมวินยัเพื่อให้เขา้ใจ
ว่าพระสงฆ์ท่ีดีควรเป็นอย่างไร ซ่ึงคณะผูว้ิจยัคิดว่าสาเหตุหน่ึงท่ีประชาชนไม่กลา้ทกัทว้งตกัเตือน
พระสงฆ์อาจเน่ืองมาจากพวกเขาขาดความรู้เก่ียวกบัพระวินยัและอภิสมาจารต่างๆ ของพระสงฆ์
อย่างถ่องแท ้นัน่เอง อย่างไรก็ตาม ถึงแมป้ระชาชนจะไม่มีความรู้เร่ืองพระวินยัเลย แต่เม่ือพบว่า
พระสงฆรู์ปใดมีพฤติกรรมท่ีดูไม่น่าเล่ือมใสอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็สามารถปรึกษาหารือหรือไถ่ถามผูท่ี้
มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าวได ้หรืออาจรายงานต่อพระผูใ้หญ่หรือพระท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลพระสงฆใ์น
ทอ้งถ่ินนั้นๆ อนัจะน าไปสู่การช้ีแนะตกัเตือนพระสงฆ์ท่ีกระท าผิดเพื่อให้เกิดการแกไ้ขปรับปรุง
ตนเองในการต่อไป ซ่ึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีดีกวา่การใชว้ิธีการถ่ายรูปหรือคลิปวีดิโอเพื่อเผยแพร่ผา่น
ส่ือสังคมต่างๆ อย่างท่ีเป็นอยู่ทุกวนัน้ี อนัจะน ามาซ่ึงผลในทางลบต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์รูป
นั้นๆ และยงัอาจมีผลใหป้ระชาชนเกิดความเล่ือมใสต่อพระสงฆโ์ดยรวมลดลงอีกดว้ย๑๑ 
 ประเด็นปัญหาที ่๔ 
 ศ. ดร. สมภาร พรมทา เล็งเห็นวา่ ปัญหาของพระสงฆไ์ทยเวลาน้ีส่วนหน่ึง คือ ชาวบา้นหรือ
มวลชนแต่ละกลุ่มมักอุปถัมภ์พระสงฆ์ท่ีถือว่าเป็นพวกของตน โดยไม่สนใจสมณสารูปของ
พระสงฆ์เหล่านั้น ท าให้พระสงฆ์เองยิ่งไม่ส ารวมระวงัในการแสดงออกของตนเท่าท่ีควร เพราะ
เช่ือมัน่วา่ถึงอยา่งไรตนก็มีมวลชนดงักล่าวอุปถมัภอ์ยูแ่ลว้   
 แนวทางการพฒันา   
 ศ. ดร. สมภาร พรมทา เสนอแนะว่า ควรรณรงค์หรือพูดให้มากในสังคมผ่านส่ือต่างๆ ว่า
ชาวบา้นอยา่นบัถือพระสงฆ์ท่ีตนยึดวา่เป็นพวกของตนเท่านั้น แต่ควรพิจารณาความประพฤติของ
พระสงฆ์เหล่านั้นด้วย ซ่ึงคณะผูว้ิจยัเห็นด้วยอย่างยิ่งกบัแนวทางแก้ปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากเคย
ติดตามข่าวสารเก่ียวกับการกระท าผิดทางกฎหมายของพระสงฆ์ในหลายๆ กรณีท่ีเกิดข้ึนใน
                                                           

  
๑๑พระไพศาล วสิาโล (วงศว์รวสิิทธ์ิ) ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ วดัป่าสุคะโต อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  

เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙.  



๑๐๙ 

 

สังคมไทยในช่วงระยะเวลาสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา จึงมกัพบวา่ เม่ือพระสงฆ์รูปใดรูปหน่ึงท่ีบุคคลกลุ่ม
หน่ึงนับถือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดหรือก าลงัอยู่ในช่วงการพิจารณาคดี บุคคลกลุ่มดงักล่าวก็มกั
แสดงออกในหลายๆ รูปแบบเพื่อปกป้องพระสงฆท่ี์ตนนบัถือ ถึงแมว้า่จะทราบวา่ท่านกระท าผิดจริง 
มวลชนบางกลุ่มก็พยายามอา้งคุณงามความดีของพระสงฆ์รูปนั้นท่ีเคยมีคุณูปการต่อสังคมเพื่อผล
ทางจิตวิทยาต่างๆ โดยขาดการพิจารณาแยกแยะวา่ความดีงามท่ีพระสงฆรู์ปนั้นไดก้ระท ามาในอดีต
เป็นคนละส่วนกนักบัการกระท าผดิท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั๑๒  
 ขอ้สังเกตส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การท่ีศาสนิกชนมีฉนัทาคติต่อพระสงฆรู์ปหน่ึงๆ มาก
เท่าใด ยิ่งแสดงนัยท่ีชัดเจนว่าพระสงฆ์รูปนั้นมิได้สอนหรือไม่สามารถสอนพวกเขาเหล่านั้นให้
เขา้ใจหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะเร่ืองหลกัไตรลกัษณ์ เน่ืองจาก
การท่ีศาสนิกชนยึดมัน่ถือมัน่ว่าพระสงฆ์รูปท่ีตนนับถืออยู่นั้นจะเป็นพระท่ีดีเสมอ วนัหน่ึงจะ
เปล่ียนเป็นพระท่ีไม่ดีนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ถึงแมพ้วกเขาจะมีความรู้พื้นฐานอยูแ่ลว้วา่มีแต่พระ
อรหันต์เท่านั้นท่ีหมดจดจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง จึงเป็นผูท่ี้ไม่อ่อนไหวต่อส่ิงย ัว่ยุใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นลาภสักการะ ทรัพยสิ์นเงินทอง และยศถาบรรดาศกัด์ิต่างๆ ในขณะท่ีพระสงฆ์โดยทัว่ไปมี
โอกาสเผลอใจไปกบัส่ิงย ัว่ยเุหล่าน้ีไดต้ลอดเวลา และอีกประการหน่ึงบุคคลท่ียงัไม่บรรลุอรหันตก์็มิ
อาจรู้ไดว้า่พระสงฆท่ี์พวกเขานบัถือกนัอยูน่ั้นเป็นพระอรหนัตห์รือไม่ ดงันั้น บุคคลจึงไม่ควรยึดมัน่
ถือมัน่ในตวัพระสงฆรู์ปใดรูปหน่ึงมากจนเกินไปจนปิดกั้นความงอกงามทางปัญญาของตน        

 
๓. องค์กรด้านการศึกษา 
 ประเด็นปัญหาที ่๑  
 พระราชปริยติัวิมล ไดก้ล่าววา่ สาเหตุท่ีท าให้พระสงฆ์จ  านวนหน่ึงไม่สามารถเขา้ถึงสมณ
สารูปได ้เน่ืองจาก ไม่ไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยั โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีอยู่ตามชนบท
ห่างไกล หาครูผูส้อนไดย้าก บวชเขา้มาแลว้ท่องบทท าวตัรเชา้-เยน็ ท่องบทสวดมนตเ์จ็ดต านาน สิบ
สองต านานได ้พอไดรั้บกิจนิมนตก์็ถือวา่อยูไ่ด ้กฎระเบียบ ขอ้วตัรปฏิบติั พระวนิยัของสงฆ ์ท่านไม่
รู้ ไม่ไดศึ้กษา อนัท่ีจริง เม่ือบุคคลเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาแลว้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้เรียน ให้
ศึกษาพระธรรมวินยั โดยเฉพาะหลกัสูตรนกัธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ซ่ึงรวมขอ้วตัร ปฏิบติั 
วินยับญัญติั ไวค้รอบคลุมครบถว้น ทั้งน้ีก็เพื่อให้พระภิกษุผูเ้ขา้มาใหม่ ตลอดถึงผูบ้วชเขา้มานาน
แลว้รู้และเขา้ใจ เพื่อจะไดต้รวจสอบความถูกตอ้งในการประพฤติปฏิบติัของตนตามหลกัพระธรรม
                                                           

  
๑๒ศ. ดร. สมภาร  พรมทา ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  



๑๑๐ 

 

วินยั และหลกัสมณสารูป ดงันั้น เม่ือพระภิกษุขาดการศึกษาดงักล่าว จึงท าให้พระภิกษุเหล่านั้นขาด
การส ารวม ไม่มีความละอายต่อบาปอกุศล อนัเกิดข้ึนกับตวัท่านเอง และพระพุทธศาสนาโดย
ส่วนรวม  
 แนวทางการพฒันา  
 พระราชปริยติัวิมล ไดเ้สนอแนะให้ทางคณะสงฆ์ โดยเฉพาะผูบ้ริหารพระสังฆาธิการทุก
ระดบั ผูมี้ความรับผิดชอบดา้นการศึกษาของพระสงฆ ์เขา้มาส ารวจพระภิกษุสงฆใ์นระดบัรากหญา้ 
(พระสงฆผ์ูท่ี้อยูต่ามชนบท) ใหท้ัว่ถึง วา่พระภิกษุสงฆเ์หล่านั้นไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ และ
มีความรู้ ความเขา้ใจในพระธรรมวินยัมากนอ้ยเพียงใด (เท่าท่ีท่านทราบ เจา้อาวาสบางรูปในชนบท
ยงัไม่จบแมก้ระทัง่นกัธรรมตรี) เม่ือส ารวจแลว้ จะไดน้ ามาสู่การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นล าดบั
ต่อไป ทั้งน้ี ผศ. ดร. ชาญณรงค ์บุญหนุน ยงัเห็นวา่ ถึงแมมี้ความรู้พระธรรมวินยัแลว้ แต่ไม่ปฏิบติั
ตามก็ไม่เกิดผล ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ เพียงแค่มีความรู้ยงัไม่ใช่ปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงสมณสารูปได ้
แต่ควรนอ้มน าเอาความรู้นั้นไปปฏิบติัดว้ย ซ่ึงในความเป็นจริง สังคมไทยยงัมีพระสงฆจ์ านวนหน่ึง
ประพฤติผิดพระธรรมวินยัโดยท่ีมีความรู้อยูก่่อนแลว้วา่ส่ิงนั้นๆ บรรพชิตไม่ควรท า อาทิเช่น การมี
เพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิง และการเสพยย์าเสพติดชนิดต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้น จึงดูเหมือนวา่บุคคลส าคญัท่ี
จะท าให้พระสงฆ์ปฏิบติัสมณธรรมเพื่อเข้าถึงสมณสารูปนั้น ก็คือ ตัวพระสงฆ์เอง ด้วยเหตุน้ี 
คณะผูว้ิจยัจึงเห็นด้วยกบัพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ ท่ีเสนอแนะว่า ควรสร้างครูท่ีมีสมณสารูปให้
เกิดข้ึนและแทรกซึมอยูใ่นชุมชนสงฆใ์หม้ากท่ีสุดเพื่อช่วยกระตุน้พระสงฆรู์ปอ่ืนๆ หรือพระสงฆใ์น
ความดูแลให้หมัน่ศึกษาและปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนอยา่งถูกตอ้ง ถึงแมว้ิธีการน้ีอาจจะตอ้งใช้
เวลานาน แต่คณะผูว้จิยัเช่ือวา่จะเป็นการแกปั้ญหาท่ีใหผ้ลย ัง่ยนืวธีิหน่ึง๑๓ 
 ประเด็นปัญหาที ่๒ 
 ผศ. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ เห็นวา่ พระสงฆจ์ านวนมากท่ีเม่ือเขา้มารับการศึกษาในวิชาการ
ทางโลกแลว้ มกัไม่เอาใจใส่ในการปฏิบติัภาวนาเท่าท่ีควร 
 แนวทางการพฒันา 
 รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และพระไพศาล วิลาโล ต่างเห็นว่าควรส่งเสริมให้
พระสงฆ์ไดศึ้กษาทั้งพระปริยติัธรรมและการปฏิบติัภาวนาควบคู่กนัไป โดยเฉพาะภาคการปฏิบติั
นั้นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเร่ืองการท าให้จิตใจของพระสงฆ์เขม้แข็งมากข้ึน เพื่อจะไดไ้ม่
หลงใหลในลาภยศ เงินทอง และเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสตรีเพศ ทั้งน้ี ถึงแม้
พระสงฆใ์นปัจจุบนัจะมีการบวชเรียนกนัเป็นจ านวนมาก และไดเ้รียนวชิาทางโลกมากข้ึนเร่ือยๆ แต่
                                                           

  
๑๓พระราชปริยติัวิมล (สายณัห์ ปญฺญาวชิโร) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัม่ิงเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ร้อยเอด็ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๙.  



๑๑๑ 

 

ก็ไม่ควรละทิ้งวิชาทางธรรมทั้งปริยติัและปฏิบติัท่ีเป็นแก่นของการเป็นบรรพชิต วิชาต่างๆ ทางโลก
แมจ้ะจ าเป็นต่อการเขา้ใจโลก หรือรู้เท่าทนัโลกท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั แต่ถา้พระสงฆ์ไม่รู้เท่าทนัจิต
ตวัเอง ก็อาจท าให้พระสงฆ์ออกห่างจากการมีสมณสารูปมากยิ่งข้ึนเพราะปล่อยใจให้อยู่กบัวิชา
เหล่านั้นมากเกินไป๑๔ 
 คณะผูว้ิจยัเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัความคิดดงักล่าว เพราะถา้พระสงฆส์นใจในวิชาทางโลกวชิา
ใดวิชาหน่ึงมากจนเกินไป ฝักใฝ่ใคร่รู้จนเกินวตัถุประสงคท่ี์วา่ “เพื่อให้รู้และเขา้ใจเร่ืองทางโลกเพื่อ
จะไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นการอบรมสั่งสอนคุณธรรมให้แก่ญาติโยม” อาจจะน ามาซ่ึงปัญหาต่างๆ 
ได ้ตวัอยา่งเช่น ถา้พระสงฆรู์ปใดสนใจเร่ืองการเมืองเป็นพิเศษ ท่านก็มกัจะมุ่งติดตามข่าวสารดา้น
การเมืองจนบางคร้ังก็เผลอใจไปเลือกขา้ง และแสดงออกทางการเมืองจนเกินงาม หรือ อาจกล่าวอีก
อยา่งหน่ึงวา่ ไม่เพียงแค่ศึกษาเพื่อให้รู้ให้เขา้ใจเท่านั้น แต่กลบัเขา้ไปอยูใ่นเกมการเมืองดว้ย ผลท่ีได้
นอกจากเสียเวลาในการปฏิบติัภาวนาไปมากแลว้ ก็ยงัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียในภาพลกัษณ์อนัดี
งามของพระสงฆผ์ูซ่ึ้งควรอยูเ่หนือความขดัแยง้ใดๆ ทางการเมือง เสมือนดอกบวัท่ีแมอ้ยูใ่นน ้ าแต่ก็
มิได้เปียกน ้ า แต่ถ้าพระสงฆ์รูปใดลงไปเกลือกกลั้วอยู่ในเกม ก็ไม่ต่างจากผกัตบชวาท่ีแมล้อยอยู่
เหนือน ้ าก็ยงัเปียกน ้ า นัน่เอง ดงันั้น การศึกษาวิชาทางโลกอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัน้ีอาจถือไดว้า่
เป็นดาบสองคมได้เช่นกนั ทั้งน้ี คณะผูว้ิจยัคิดว่าตวัเน้ือหาของแต่ละวิชาหาใช่ปัญหาท่ีแทจ้ริงไม่ 
หากแต่เป็นท่ีจิตใจท่ีไม่เข้มแข็งพอของพระสงฆ์เอง ประกอบกับความสนใจส่วนบุคคลของ
พระสงฆเ์อง จึงท าใหกิ้เลสภายในตนถูกกระตุน้ใหมี้พลงัมากข้ึน และมีอิทธิพลเหนือความตระหนกั
รู้ในตนเองและบทบาทหนา้ท่ีอนัพึงกระท าของตนในฐานะบรรพชิต  
 ถึงแมว้า่จะเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ พระสงฆมิ์ไดอ้อกจากสังคมอยา่งเด็ดขาด เพราะอยา่ง
นอ้ยท่านก็ยงัตอ้งพึ่งพาปัจจยัส่ีจากชาวบา้นเพื่อการยงัชีพ แต่การคลุกคลีกนัเกินขอบเขตอาจน ามา
ซ่ึงความเสียหายได ้อาทิเช่น กรณีของนกัธุรกิจท่ีสนิทสนมกบัพระสงฆ ์อาจขอให้พระสงฆร่์วมมือ
ในการฟอกเงินผา่นการบริจาคหรือท าบุญกบัวดั โดยใหส่้วนแบ่งจ านวนหน่ึงแก่วดัหรือพระสงฆ์รูป
นั้น สังคมอาจตั้งค  าถามได้ว่าพระสงฆ์ร่วมมือกับนักธุรกิจเหล่านั้นเพราะรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นการ
กระท าผิด ถา้เป็นกรณีท่ีพระสงฆ์รู้แต่ยงัคงให้ความร่วมมือกบันกัธุรกิจดงักล่าว ก็อาจแสดงนยัว่า
การรู้วา่ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท ามีอิทธิพลนอ้ยกวา่ความโลภซ่ึงเป็นกิเลสพื้นฐานในใจของมนุษย ์
และการแก้ปัญหาน้ีก็คงหนีไม่พ้นการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้กิเลสสงบ หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้
พระสงฆ์มีจิตใจท่ีเขม้แข็งมากข้ึนดงัท่ีพระไพศาล วิสาโล กล่าวขา้งตน้ จะไดไ้ม่พ่ายแพใ้ห้กบัเศษ

                                                           

  
๑๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ คณะพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  



๑๑๒ 

 

เงินเพียงเล็กนอ้ยของนกัธุรกิจเหล่านั้น แต่ถา้เป็นกรณีท่ีท่านไม่รู้จริงๆ วา่เป็นการกระท าผดิ หรืออาจ
กล่าวไดว้่าท่านก าลงัตกเป็นเหยื่อเล่ห์เหล่ียมกลโกงของพวกนกัธุรกิจเจา้เล่ห์ ทางหน่วยงานก ากบั
ดูแลพระสงฆ์ก็อาจต้องให้ความรู้หรือจัดหานักกฎหมายมาให้ความรู้เพื่อให้พระสงฆ์รู้เท่าทัน
กระบวนการในการกระท าผิดดงักล่าว รวมทั้งอาจตอ้งถึงขั้นออกกฎหมายเพื่อตรวจสอบท่ีมาของ
เงินบริจาคหรือเงินท าบุญต่างๆ ท่ีประชาชนถวายให้กบัวดัและพระสงฆ์เช่นเดียวกบัท่ีมอบให้กบั
หน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
๔. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี
 ประเด็นปัญหาที ่๑ 
 ในประเด็นน้ี พระราชปริยติัวิมล ได้กล่าวว่า สังคมโลกปัจจุบนัน้ี เป็นโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสมยัใหม่น้ี มีการพฒันารุดหน้าไปมาก เป็นโลกท่ีไร้พรมแดน ส่ิงเหล่าน้ีก าลงั
ไหลเขา้มามีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจ และความเป็นอยูข่องประชาชนคนไทย ทั้งท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ ์
และประชาชนทัว่ไป 
 แนวทางการพฒันา  
 พระราชปริยติัวิมล เสนอแนะวา่ พระสงฆค์วรใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารอยา่งมีสติ และรู้จกั
ยบัย ั้งชัง่ใจ เพราะหากเราไม่มีสติ ไม่รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจแลว้ เราก็จะถูกครอบง าดว้ยส่ิงย ัว่ยวนเหล่านั้น 
ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ความขดัขอ้งวุน่วาย ในท านองเดียวกนั พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ และ ผศ. ดร. บุญ
รอด บุญเกิด ต่างเห็นวา่ เทคโนโลยีสมยัใหม่อาจมิไดมี้แต่ผลเสียอยา่งเดียว แต่ถา้คนเรารู้จกัใช้ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งการเผยแพร่พุทธธรรมค าสอนอีกดว้ย ดงันั้น ปัญหาจึงมิได้
เกิดจากตวัเทคโนโลยเีอง หากแต่เกิดจากสติและปัญญาของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั๑๕  
 จากความคิดเห็นของท่านทั้งสามขา้งตน้ ท าให้คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ ทั้งตวัเทคโนโลยีเองและ
ผูใ้ชต่้างก็เป็นปัญหาเพราะอยา่งนอ้ยการใชเ้วลากบัเทคโนโลยกีารส่ือสารต่างๆท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมใน
โลกปัจจุบนัอาจท าให้พระสงฆ์ออกห่างจากการปฏิบติัภาวนามากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสอน
ของระพุทธเจา้ดงัปรากฏในกณัฏกสูตร ในพระสุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต 
ความวา่  
 

                                                           

  
๑๕พระราชปริยติัวิมล (สายณัห์ ปญฺญาวชิโร) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัม่ิงเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ร้อยเอด็ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๙.   



๑๑๓ 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปักษ์ ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ ความเป็นผูย้ินดีในการ
คลุกคลีดว้ยหมู่คณะเป็นปฏิปักษต่์อความเป็นผูย้นิดีในท่ีสงดั ๑ การประกอบสุภ
นิมิต เป็นปฏิปักษ์ต่อผูป้ระกอบอสุภนิมิต ๑ การดูมหรสพท่ีเป็นข้าศึก เป็น
ปฏิปักษ์ต่อผูคุ้ม้ครองทวารในอินทรียท์ั้งหลาย ๑ การติดต่อกบัมาตุคาม เป็น
ปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ ๑ เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน ๑ วิตกวิจารเป็น
ปฏิปักษต่์อทุติยฌาน ๑ ปิติเป็นปฏิปักษต่์อตติยฌาน ๑ ลมอสัสาสปัสสาสะเป็น
ปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌาน ๑ สัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบติั ๑ ราคะเป็นปฏิปักษ์โทสะเป็นปฏิปักษ์ ๑... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระ
อรหันต์ทั้งหลายเป็นผูไ้ม่มีปฏิปักษ์ พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีปฏิปักษ์ เป็นผู ้
หมดปฏิปักษ์๑๖   

 จากพระสูตรขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มีปัจจยัภายนอกหลายประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสงบ
ทางใจของพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลุกคลีกบัหมู่คณะซ่ึงในปัจจุบนัหมู่คณะดงักล่าวอาจ
มิได้หมายถึงแค่พระสงฆ์ด้วยกัน หากแต่หมายถึงเพื่อนในส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ด้วย ยิ่งมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลมากหนา้หลายตา ยิ่งอาจท าให้จิตในหวัน่ไหวไปในทางกุศลและอกุศลไดง่้าย 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีบ าเพ็ญเพียรทางจิตน้อย หรือมีภูมิต้านทางทางใจไม่มากพอ นอกจากน้ี 
อุปสรรคอีกประการหน่ึงท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบนั คือ การดูมหรสพหรือส่ือท่ีให้ความบนัเทิงใน
รูปแบบต่างๆ ผา่นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยบีางประเภท เช่น โทรศพัทมื์อถือ และคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมและสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
 ทั้งน้ี อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดงักล่าวยงัสามารถเป็นส่ือกลางในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงแต่ละคนมีเสรีภาพในการให้และรับขอ้มูลเหล่านั้น ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีกฎหมาย
ควบคุมการเผยแพร่ขอ้มูลอนัไม่เหมาะสมเกิดข้ึนบา้งแลว้ อาทิเช่น การหา้มเผยแพร่ส่ือลามกอนาจาร
และส่ือท่ีสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรง แต่ก็ยงัไม่สามารถควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ดงันั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามีปัจจยัภายนอกอีกหลายประการท่ีพระสงฆ์ไม่อาจควบคุมได้ แต่ท่าน
สามารถป้องกนัมิให้ตวัเองตกเป็นทาสหรือถูกครอบง าไดด้ว้ยการพฒันาสติ ปัญญา และความรู้จกั
ยบัย ั้งชัง่ใจ ดงัเช่นท่ีท่านทั้งสามกล่าวถึงขา้งตน้ ซ่ึงเป็นเสมือนภูมิคุม้กนัทางใจท่ีพระสงฆจ์ าเป็นตอ้ง
สร้างข้ึนดว้ยตนเอง    
 
  

                                                           

 ๑๖ องฺ.ทสก. (ไทย). ๓๘/๗๒/๒๓๑. 



๑๑๔ 

 

 พระราชปริยติัวิมล มีความเห็นว่า การจะพฒันาพระภิกษุสงฆ ์และบุคคลทัว่ไปให้ได้ผลดี
นั้น จะตอ้งพฒันาท่ีการศึกษาเช่นเดียวกนั ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ การศึกษาจะท าให้ท่านเกิดการ
เรียนรู้ และมีปัญญาในการตดัสินไดเ้องวา่ท่านควรจะท าอะไร ปฏิบติัเช่นไร จึงจะถูกตอ้งตามหลกั
สมณสารูป๑๗  แต่ส าหรับ พระครูภาวนาวสุิทธิคุณ ยงัคงเห็นวา่ การสร้างครูท่ีมีสมณสารูปนั้นเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะเป็นไดท้ั้งแบบอยา่งท่ีดี และมีความสามารถในการช้ีแนะส่ิงท่ีถูกท่ีควรใหแ้ก่
พระสงฆท่ี์อยูใ่นความดูแล จากท่ีท่านทั้งสองเสนอแนะมานั้น อาจจะเห็นไดว้า่ พระราชปริยติัวิมล 
เน้นการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั โดยครูสอนนกัธรรมจะเป็นผูท่ี้มีหน้า ท่ี
ช้ีแนะการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมให้แก่พระสงฆ ์เพราะครูดงักล่าวจะยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจ
เป็นอยา่งดีเก่ียวกบัพระธรรมวินยั แต่อยา่งไรก็ตาม คณะผูว้ิจยัสงสัยวา่เราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าครู
สอนนกัธรรมแต่ละท่านหรือแต่ละสถาบนัการศึกษาจะตีความพระธรรมวินยัเพื่อประยกุตใ์ชใ้นกรณี
ของเทคโนโลยไีดต้รงกนั๑๘  
 ส าหรับความคิดเห็นของพระครูภาวนาวิสุทธิคุณข้างต้น จะเห็นได้ว่า ท่านจะเน้นท่ี
การศึกษาเรียนรู้จากพระสงฆ์ท่ีมีสมณสารูปในชุมชนสงฆ์ รวมทั้งฆราวาสท่ีบรรลุธรรมขั้นต่างๆ 
แลว้ ซ่ึงคณะผูว้ิจยัเห็นวา่อาจเป็นเพราะบุคคลดงักล่าวลว้นแต่มีปัญญาท่ีลึกซ้ึงกวา่ปุถุชนโดยทัว่ไป 
เน่ืองจากเป็นปัญญาอนัเกิดจากการปฏิบติัภาวนา (ภาวนามยปัญญา) จึงสามารถวินิจฉัยได้อย่าง
ชดัเจนวา่ส่ิงใดควรท าไม่ควรท า ดว้ยเหตุน้ี ท่านเหล่านั้นจึงมีความสามารถในการช้ีแนะแนวทางการ
ใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมใหแ้ก่พระสงฆใ์นความดูแลไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ทั้งน้ี คณะผูว้จิยัเล็งเห็นวา่
การแสวงหาครูท่ีเข้าถึงสมณสารูปภายในดงักล่าวมานั้นมิใช่เร่ืองง่ายส าหรับปุถุชนคนธรรมดา 
เพราะบุคคลโดยทัว่ไปย่อมไม่สามารถยืนยนัได้ว่าพระสงฆ์รูปใดหรือฆราวาสคนใดเป็นพระ
อริยบุคคลดงัท่ีกล่าวแลว้ในบทท่ี ๓ หรือแมแ้ต่จะหาครูท่ีสามารถสอนวธีิการท าใหม้รรคแปดเกิดได้
ก็มิใช่เร่ืองง่ายเช่นเดียวกนั เน่ืองจากชาวพุทธโดยทัว่ไปอาจขาดความรู้วา่มรรคแปดคือองคป์ระกอบ
ส าคญัยิ่งของการปฏิบติัภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพราะมรรคแปดเท่านั้นท่ีสามารถ
สงบกิเลสไดจ้นท าใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ถึงมรรค ผล นิพพานอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  
 

                                                           

  
๑๗พระราชปริยติัวิมล (สายณัห์ ปญฺญาวชิโร) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัม่ิงเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ร้อยเอด็ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๙.   

  
๑๘พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ (ชัชวาล ชินสโภ) ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ วดัพระธรรมจักร อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครนายก เม่ือวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙.  
  



๑๑๕ 

 

 ทั้งน้ี ในประเด็นดงักล่าว ผศ. ดร. บุญรอด บุญเกิด เห็นต่างออกไปว่า พระสงฆ์ท่ีเป็นเจา้
อาวาสหรือพระผูใ้หญ่ในวดัน่าจะเป็นผูช้ี้แนะส่ิงเหล่าน้ีเพราะมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพระสงฆใ์น
วดัท่ีท่านดูแล เสมือนพ่อแม่ท่ีตอ้งคอยดูแลตกัเตือนลูกหลาน ถ้าเจา้อาวาสเขม้งวดและใส่ใจการ
ปฏิบติัตนของพระสงฆใ์นสังกดั พระสงฆก์็จะปฏิบติัอยูใ่นกรอบท่ีเหมาะสมกบัเพศบรรพชิต และ
จะปฏิบติัเช่นน้ีจนเคยชิน แมจ้ะออกมานอกวดัเพื่อเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ท่านก็จะยงัคงปฏิบติั
ตนเช่นน้ีเสมอตน้เสมอปลาย ดงันั้น เจา้อาวาสของแต่ละวดัจึงเป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการพฒันาการ
แสดงออกของพระสงฆ ์อยา่งไรก็ตาม คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ การปกครองแบบเขม้งวดหรือไม่เขม้งวด
เป็นดุลยพินิจส่วนบุคคลของเจา้อาวาสแต่ละท่าน กฎระเบียบท่ีแต่ละวดัยึดถือปฏิบติัจึงอาจต่างกนั 
เช่น วดัหน่ึงอาจอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้มือถือในการติดต่อส่ือสารได ้แต่ห้ามดูหนงั ฟังเพลง และ
เล่นเกม ในขณะท่ีอีกวดัหน่ึงมีขอ้ห้ามมิใหพ้ระสงฆใ์ชมื้อถือส่วนตวั ถา้มีความจ าเป็นตอ้งติดต่อใคร
จะให้ใช้โทรศพัท์ส่วนกลางของวดัเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจเป็นไปไดว้่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่น่าจะ
อยากอยูว่ดัท่ีมีกฎระเบียบท่ียดืหยุน่มากกวา่ เพราะปรับตวัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าวไดง่้ายกวา่๑๙         
 ทั้งน้ี รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส มีความคิดเห็นต่างออกไปวา่ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลพระสงฆ์ เช่น มหาเถรสมาคม น่าจะเขา้มามีบทบาทในการออกกฎระเบียบโดยละเอียด
เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับพระสงฆ ์โดยการตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระธรรม
วินัยข้ึนมาชุดหน่ึงในการก าหนดกฎระเบียบเร่ืองดังกล่าว เพื่อให้พระสงฆ์ทั้ งประเทศได้น าไป
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ซ่ึงน่าจะดีกวา่ใหแ้ต่ละวดัหรือแต่ละเขตพื้นท่ีตีความพระธรรม
วนิยักนัเองและออกกฎระเบียบกนัเอง อยา่งไรก็ตาม คณะผูว้จิยัเร่ิมสงสัยวา่จ าเป็นหรือไม่ท่ีพระสงฆ์
แต่ละวดัในประเทศไทยควรใช้กฎระเบียบเดียวกนั ตราบใดท่ีกฎระเบียบท่ีต่างกนัในแต่ละวดันั้น
ต่างก็มิไดข้ดัแยง้กบัพระวนิยัแต่อยา่งใด ดงัเช่นตวัอยา่งกฎระเบียบท่ีต่างกนัในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ของทั้งสองวดัดงักล่าว๒๐ 
 นอกจากน้ี คณะผูว้ิจยัยงัเห็นวา่ การมีกฎระเบียบมิไดมี้นยัวา่จะบงัคบัใชก้ฎดงักล่าวเพื่อให้
พระสงฆทุ์กรูปปฏิบติัตามได ้จะมีก็แต่พระสงฆท่ี์ตั้งใจบวชเพื่อบรรลุธรรม และพระสงฆท่ี์มีจิตใจ
เขม้แขง็ระดบัหน่ึงแลว้เท่านั้นท่ีมีแนวโนม้จะปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ ดงันั้น ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
พระสงฆพ์น้จากภยัอนัเกิดจากเทคโนโลย ีก็คือ ตวัของพระสงฆเ์อง ถา้ท่านยงัคงให้ความสนใจและ

                                                           

  
๑๙ผศ. ดร. บุญรอด  บุญเกิด ด าเนินการสัมภาษณ์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

บูรพา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

  
๒๐พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ คณะพทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  



๑๑๖ 

 

พอใจท่ีจะใช้เวลาไปกบัส่ือสังคมต่างๆ หรือการเล่นเกม ดูหนงั ฟังเพลงผ่านโทรศพัท์มือถือหรือ
ระบบอินเตอร์เน็ทจากอุปกรณ์ต่างๆ เวลาท่ีจะใหแ้ก่การปฏิบติัภาวนาตลอดจนการศึกษาปริยติัธรรม
ก็ยอ่มลดลงไปตามมา โอกาสท่ีจะพฒันาความเขม้แขง็ของจิตใจ จนสามารถเขา้ถึงสมณสารูปไดก้็จะ
นอ้ยลงไปเร่ือยๆ ตามมา 
 จากขอ้เสนอแนะในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทยในมุมมองของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 
๘ ท่านดงักล่าว อาจท าให้พอสรุปได้ว่า ปัญหาท่ีท าให้พระสงฆ์ไม่มีสมณสารูปส่วนใหญ่เกิดจาก
สาเหตุภายในตวัพระสงฆเ์อง และพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ในสังฆปริมณฑลเป็นส าคญั อาทิเช่น ความไม่
ตระหนกัในสมณสัญญาของตน และพระสงฆ์ผูมี้อาวุโสมากกวา่ไม่ไดแ้นะน าสั่งสอนพระสงฆ์ท่ีมี
อาวุโสนอ้ยกวา่ในเร่ืองการวางตวัและการปฏิบติัภาวนาอยา่งจริงจงั เป็นตน้ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อสมณสารูปของพระสงฆร์องลงมา ก็คือ พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาในส่วนของการ
ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระวนิยัของพระสงฆ ์อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการปฏิบติัและดูแลพระสงฆ์
ในทางท่ีไม่เหมาะสมตามมา อีกทั้งยงัน ามาสู่การชกัจูงให้พระสงฆเ์ขา้มามีส่วนในผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจและการเมืองอีกดว้ย ดงันั้น ถา้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระวินยัมากข้ึน 
อาจท าให้เกิดการเกรงกลวัต่อบาป และปฏิบติัต่อพระสงฆอ์ยา่งเหมาะสมมากยิ่งข้ึน อนัจะส่งผลให้
พระสงฆส์ามารถด ารงสมณสารูปอนัดีงามของตนไวไ้ด ้   
 ส าหรับองคก์รดา้นการศึกษา และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีนั้น อาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้
พระสงฆเ์รียนวิชาการทางโลกเช่นเดียวกบัฆราวาสอาจมีผลให้พระสงฆมี์เวลาท่ีจะให้กบัการศึกษา
พระธรรมวินัยและการปฏิบติัภาวนาน้อยลง ด้วยเหตุน้ี สถาบนัการศึกษาต่างๆ อาจตอ้งกลบัมา
พิจารณาถึงขอบเขตของเน้ือหาในแต่ละรายวิชาและสัดส่วนของวิชาการทางโลกและทางธรรมให้
เหมาะสมกบัพระสงฆม์ากยิง่ข้ึน ในท านองเดียวกนั การมีเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทนัสมยัใหพ้ระสงฆไ์ด้
ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นควา้หรือศึกษาเล่าเรียน แต่ก็อาจส่งผลกระทบทางลบได้
เน่ืองจากเทคโนโลยีดงักล่าวอาจท าใหพ้ระสงฆเ์ขา้ถึงส่ิงย ัว่ยุหรือส่ิงให้ความบนัเทิงต่างๆ ไดง่้ายข้ึน
ตามมา ดงันั้น การออกกฎระเบียบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตในการใช้เทคโนโลยีส าหรับพระสงฆ์
อาจเป็นส่ิงจ าเป็น แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดการส่งเสริมใหพ้ระสงฆบ์ าเพญ็เพียรทางจิตอาจเป็นส่ิงท่ีควรท า
ควบคู่กนัไป เพื่อให้พระสงฆมี์ภูมิตา้นทานทางใจมากข้ึนจะไดไ้ม่ตกเป็นทาสของกิเลส และส่ิงย ัว่ยุ
ต่างๆ นัน่เอง   

 
 
 



๑๑๗ 

 

๔.๒ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจิัย 
 จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาทั้ง ๘ ท่านดงักล่าว ท าให้คณะผูว้ิจยั
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์มากท่ีสุด คือ ตวัพระสงฆ์เอง ในขณะท่ี
พระสงฆ์รูปอ่ืนๆในสังฆปริมณฑลและพุทธศาสนิกชนถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัรองลงมา ส าหรับ
องคก์รดา้นการศึกษาและมหาเถรสมาคมอาจมีผลต่อการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไม่มากนกั 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีอยู่ในสถาบนัการศึกษาและมหาเถรสมาคมไม่สามารถก ากบัดูแลพระสงฆ์ดว้ย
ตนเองอย่างใกล้ชิด ดังนั้ น ผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์ ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนจึงอาจเป็นผูท่ี้สามารถส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้าถึงความมีสมณสารูปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัภาพประกอบท่ี ๔.๑ ดงัต่อไปน้ี    
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ภาพประกอบท่ี ๔.๑ องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันา

สมณสารูปของพระสงฆ์ 

ปัจจยัทีม่ผีลมากทีสุ่ด 
คือ 

ตวัพระสงฆเ์อง 

  

ปัจจยัทีม่ผีลมาก 

- พระสงฆรู์ปอ่ืนๆ

ในสงัฆปริมณฑล 

 - พทุธศาสนิกชน 

ปัจจยัทีม่ผีลน้อย 

- องคก์รดา้นการศึกษา 

- มหาเถรสมาคม 



๑๑๘ 

 

 จากภาพประกอบท่ี ๔.๑ ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ 
ท่ีมีผลต่อการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ ์โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมีผลมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
คือ ตัวพระสงฆ์เอง พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ในสังฆปริมณฑลและพุทธศาสนิกชน และองค์กรด้าน
การศึกษาและมหาเถรสมาคม ตามล าดบั ซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีไดด้งักล่าวน้ีอาจไม่สอดคลอ้งกบักระแส
สังคมท่ีพบเห็นกนัอยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีข่าวว่าพระสงฆ์กระท าผิดพระวินยั 
ผูค้นในสังคมมักเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมเข้ามาตรวจสอบ แก้ไข และหาทางป้องกันมิให้
พระสงฆรู์ปอ่ืนกระท าผิดเช่นนั้นอีก เสมือนหน่ึงวา่มีเพียงมหาเถรสมาคมเท่านั้นท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแล
พระสงฆ์ ทั้งท่ีในความเป็นจริงประเทศไทยของเรามีพระสังฆาธิการหลายระดบั อีกทั้งยงัมีพระ
อุปัชฌาย ์และพระผูใ้หญ่ภายในวดัท่ีสามารถแนะน าตกัเตือนพระสงฆใ์นความดูแลของตนไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ด และมีประสิทธิภาพ  
 อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ท่ีพบในงานวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของพระครูภาวนา     
วิสุทธิคุณ ท่ีว่า “การท านุบ ารุงพระศาสนาเป็นเร่ืองของประชาชน”๒๑ ดงันั้น ถา้ประชาชนมีความ
ตระหนกัวา่การพฒันาสมณสารูปของพระสงฆเ์ป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยท านุบ ารุงพระศาสนาได ้ก็
ควรช่วยกนัสอดส่องดูแลโดยไม่มองวา่เป็นหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึง ทั้งน้ี การท่ีประชาชนจะช่วยพฒันาสมณสารูปองพระสงฆไ์ดก้็ควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมี
ความรู้ความเขา้ใจในพระวินยัในระดบัหน่ึงดว้ย เพื่อจะไดส้ามารถถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวให้แก่
บุตรหลาน เพราะถา้พิจารณาให้ลึกลงไปอีกขั้นหน่ึงจะพบว่า พระสงฆทุ์กรูปลว้นเคยเป็นลูกหลาน
ของประชาชนมาก่อน การท่ีพระสงฆรู์ปหน่ึงรูปใดกระท าผิดพระวินยัหรือไม่สามารถด ารงตนเป็น
พระสงฆท่ี์ดีไดอ้าจมิใช่เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายในวดัหรือการหล่อหลอมทางสังคม หากแต่
อาจเกิดจากการเล้ียงดูของครอบครัวก็เป็นได ้ดงันั้น ประชาชนควรหาวิธีการเล้ียงดูบุตรหลานให้
เป็นคนดีมีคุณธรรมตั้งแต่ก่อนเขา้สู่วยัอุปสมบท เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเป็นพระสงฆ์ท่ีถึงพร้อม
ดว้ยสมณสารูปมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง เม่ือถึงวยัท่ีจะอุปสมบทได ้พ่อแม่ผูป้กครองก็ควรส่งเสริมให้บุตร
หลานศึกษาพระธรรมวนิยั และช่วยเลือกวดัและพระอุปัชฌายท่ี์มีสมณสารูปใหเ้ป็นผูดู้แลบุตรหลาน
ของตนระหวา่งท่ีเป็นบรรพชิต แนวทางดงักล่าวน้ีอาจถือเป็นการป้องกนัการกระท าผิดพระวนิยัของ
พระสงฆแ์นวทางหน่ึง และเป็นการส่งเสริมใหส้ังคมมีพระสงฆท่ี์มีสมณสารูปจ านวนมากข้ึนอีกดว้ย   

                                                           

 
๒๑

 พระครูภาวนาวสุิทธิคุณ (ชชัวาล ชินสโภ) ด าเนินการสมัภาษณ์ ณ วดัพระธรรมจกัร อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครนายก เม่ือวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙. 



 
บทที ่๕ 

 
สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสมณสารูปในคมัภีร์
ทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อวิเคราะห์สมณสารูปตามแนวคิดของพุทธปรัชญา ๓) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทย  
 การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารระดบัปฐม
ภูมิ และระดับทุติยภูมิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสมณสารูปของพระสงฆ์ และ ๒) การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านพุทธศาสนาจ านวน ๘ ท่าน โดยเฉพาะใน
ประเด็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้พระสงฆ์ไทยจ านวนหน่ึงไม่สามารถเขา้ถึงความมีสมณสารูป และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทย  
 

๕.๑  สรุปผลการวจิัย 
จากการศึกษาเร่ืองสมณสารูปจากคมัภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ท าใหพ้บวา่ ค  าวา่ “สมณ

สารูป” มิไดป้รากฏในพระสูตรต่างๆ ของพระไตรปิฎก หากแต่ปรากฏในพระอรรถกถาเพียงส่ีแห่ง
เท่านั้น และเม่ือพิจารณาจากบริบทในการใช้แล้วมีนัยว่า พระอรรถกถาจารย์ใช้ค  าดังกล่าวใน
ความหมายวา่ “ท่ีสมควรแก่สมณะ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีปรากฏในพจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท ์ท่ีเขียนโดยพระธรรมปิฎก และสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูค้นโดยทัว่ไปใชใ้น
การประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมของการกระท าของพระสงฆ ์แต่ทั้งน้ี ความหมายดงักล่าวอาจไม่
สอดคลอ้งกบัความหมายของค าวา่ “สมณะ” ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้มีความสงบกาย สงบวาจา และสงบใจ 
(สงบกิเลส) ดงันั้น การพิจารณาสมณสารูปของพระสงฆ์จึงควรพิจารณาทั้งการแสดงออกภายนอก 
ไดแ้ก่ การแสดงออกทางกายและวาจา ประกอบกบัความสงบทางใจหรือระดบัของจิตท่ีเป็นอิสระ
จากกิเลสร่วมดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารากศพัทข์องค าวา่ “สารูป” โดยละเอียดอาจแปลไดอี้กอยา่งหน่ึง
ว่า “รูปหรือลักษณะท่ีเกิดข้ึนพร้อม” ดังนั้น ค าว่า “สมณสารูป” จึงอาจแปลได้อีกอย่างหน่ึงว่า 
“ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนพร้อมความเป็นสมณะ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีพระครูภาวนาวิสุทธิคุณได้



๑๒๐ 

 

กล่าวไว้ และสอดคล้องกับมโนทัศน์เก่ียวกับค าว่า “สมณะ” ท่ีแท้จริงในพระพุทธศาสนาท่ี
พระพุทธเจา้ทรงรับรอง นัน่คือ พระอริยบุคคลในระดบัต่างๆ (อริยสมณะ) อนัไดแ้ก่ พระโสดาบนั 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์โดยพระอริยบุคคลเหล่าน้ีคือผูท่ี้สามารถละสังโยชน์
อยา่งนอ้ยสามขอ้แรกได ้และแตกต่างจากนกับวชหรือพระสงฆโ์ดยทัว่ไปท่ีก าลงัปฏิบติัสมณธรรม
เพื่อความหลุดพน้ (สมมติสมณะ) ซ่ึงยงัไม่สามารถละสังโยชน์แมเ้พียงสามขอ้แรกได ้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือพิจารณาสมณสารูปของอริยสมณะอยา่งกวา้งๆ จะพบวา่ ลกัษณะ
ท่ีเกิดพร้อมความเป็นอริยสมณะในระดบัพระโสดาบนัก็คือ ความเป็นอิสระของจิตจากกิเลสหรือ
สังโยชน์สามขอ้แรกได ้ส าหรับลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นอริยสมณะในระดบัพระสกทาคามี คือ 
ความเป็นอิสระของจิตจากสังโยชน์สามขอ้แรก ประกอบกบัการละสังโยชน์ขอ้ท่ีส่ีและหา้ใหเ้บาบาง
ลง ในขณะท่ีลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นอริยสมณะในระดบัพระอนาคามี คือ ความเป็นอิสระของ
จิตจากสังโยชน์ห้าขอ้แรกได ้และส าหรับสมณสารูปภายในหรือลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นอริย
สมณะในระดบัพระอรหนัต ์คือ ความเป็นอิสระของจิตจากกิเลสหรือสังโยชน์ทั้งสิบขอ้ไดอ้ยา่งหมด
จด นัน่เอง   

ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาจากวิธีการเข้าถึงสมณสารูปของอริยสมณะ จะพบว่า ลักษณะท่ี
เกิดข้ึนพร้อมความเป็นอริยสมณะทั้งหลาย ก็คือ วิสุทธิ ๗ ซ่ึงประกอบไปดว้ย สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 
ทิฏฐิวิสุทธิ กงัขาวิตรณวิสุทธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ และญาณทสั
สนวิสุทธิ ทั้งน้ี การพฒันาสีลวิสุทธิถือเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการพฒันาจิตตวิสุทธิและวิสุทธิ
อ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงสีลวิสุทธิดงักล่าวในขั้นตอนของการบ าเพ็ญเพียรทางจิตนั้นมิไดห้มายถึงความสงบ
ทางกายและทางวาจาเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงความสงบใจอีกดว้ย หรืออาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่
เป็น “ศีลทางจิต” นั่นเอง ทั้งน้ี วิสุทธิ ๗ จะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ได้นั้น ย่อมตอ้งอาศยัการเจริญ
วิปัสสนากมัมฏัฐานอยา่งถูกตอ้งตามแนวทางของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นหนทางเดียวท่ีจะน าไปสู่การ
ประหารกิเลสไดอ้ยา่งหมดจดโดยอาศยัการเกิดข้ึนของมรรคมีองค ์๘ เป็นส าคญั ซ่ึงเป็นการพฒันา
จิตท่ีครอบคลุมทั้งส่วนของศีล สมาธิ และปัญญา ท่ีรวมเรียกวา่ ไตรสิกขา อนัไดแ้ก่ อธิสีลสิกขา อธิ
จิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ดงันั้น ถา้การปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐานของส านกัใดไม่สามารถท าให้
ผูป้ฏิบติัเกิดมรรคมีองค์ ๘ได้ ย่อมไม่สามารถน าไปสู่การประหารกิเลสได้อย่างหมดจดบริบูรณ์ 
ตวัอย่างเช่น การปฏิบติัสายเพ่งส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่งดิน เพ่งไฟ หรือเพ่งค าบริกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งสายท่ีมุ่งให้ผูป้ฏิบติัรับรู้ตามอาการต่างๆ ของจิตโดยไม่ก าหนดจิตให้ตรงกบัอาการนั้นๆ ก็
อาจไม่ใช่วธีิการท่ีสามารถจะท าใหม้รรคทั้ง ๘ องคเ์กิดข้ึนได ้เพราะอยา่งนอ้ยมรรคในขอ้สัมมาวาจา
ก็ไม่อาจเกิดข้ึนจากวธีิการดงักล่าว    
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ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวไดว้่า การพิจารณาสมณสารูปของอริยสมณะจะเน้นท่ีความสงบใจ
หรือสงบกิเลส (สมณสารูปภายใน) เป็นส าคญั ดงันั้น บุคคลท่ีมิใช่นกับวชก็สามารถเป็นอริยสมณะ
ดงักล่าวได ้ในขณะท่ีการพิจารณาสมณสารูปของสมมติสมณะจะเนน้ท่ีความสงบทางกายและวาจา 
(สมณสารูปภายนอก) เป็นหลกั ถา้พระสงฆรู์ปใดมีการแสดงออกท่ีเรียบร้อย ส ารวม สอดคลอ้งกบั
บทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ พระสงฆ์รูปนั้นก็ได้ช่ือว่ามีสมณสารูปภายนอก แต่ถ้า
พระสงฆ์รูปดงักล่าวบ าเพ็ญเพียรทางจิตจนสามารถละสังโยชน์ได้อย่างน้อยสามขอ้แรกร่วมด้วย 
ท่านก็จะไดช่ื้อว่าเป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยสมณสารูปทั้งภายในและภายนอก หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า
เป็นสมณะท่ีแทจ้ริงในพระพุทธศาสนา ดงันั้น พระสงฆท่ี์พยายามรักษาศีลอยา่งเคร่งครัดเพียงอยา่ง
เดียวโดยไม่พยายามปฏิบติัภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจา้ จึงไม่อาจเขา้ถึงความเป็นสมณะท่ี
แทจ้ริงในพระพุทธศาสนาได ้

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์การตดัสินความมีสมณสารูปภายนอกของ
พระสงฆ์ ก็คือ บทบญัญติัแห่งสิกขาบททั้งในและนอกพระปาฏิโมกข์  ในขณะท่ีเกณฑ์การตดัสิน
ความมีสมณสารูปภายใน ก็คือ ความสามารถในการสงบกิเลส ซ่ึงในการประเมินสมณสารูป
ภายนอกของพระสงฆ์ ถ้าพุทธศาสนิกชนหรือผูป้ระเมินท่านใดมีความรู้เก่ียวกบับทบญัญติัแห่ง
สิกขาบทดงักล่าวก็สามารถจะพิจารณาไดว้่าพระสงฆ์รูปใดมีสมณสารูป และพระสงฆ์รูปใดไม่มี
สมณสารูป แต่ส าหรับการประเมินสมณสารูปภายในนั้นอาจเป็นส่ิงท่ีกระท าไดย้ากหรืออาจกระท า
ไม่ไดเ้ลยส าหรับผูป้ระเมินโดยทัว่ไปท่ีมิใช่อริยสมณะ เพราะผูท่ี้จะสามารถประเมินระดบัจิตของ
บุคคลอ่ืนไดว้า่ละกิเลสไดอ้ยา่งเด็ดขาดมากนอ้ยเพียงใดจ าเป็นตอ้งมีระดบัจิตท่ีสูงกวา่ผูท่ี้ถูกประเมิน 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าค  าว่า “สมณสารูป” ท่ีใช้กันอยู่ทุกวนัน้ีอาจหมายถึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินเฉพาะสมณสารูปภายนอกเท่านั้น  

นอกจากน้ี ในความเป็นจริงการแสดงออกภายนอกของอริยสมณะและสมมติสมณะอาจดู
ไม่ต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆ ตวัอย่างท่ีเคยมีตั้งแต่สมยัพุทธกาลจนถึงปัจจุบนัท่ีอริย
สมณะบางรูปอาจมีสมณสารูปภายนอกท่ีไม่ค่อยเรียบร้อยอยา่งท่ีควรจะเป็นดว้ยเหตุแห่งสัญญาเดิม
ท่ีติดตวัมาแต่ชาติก่อนๆ ดงัเช่น กรณีของพระสารีบุตร เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม จากกรณีดงักล่าวจะ
สังเกตได้ว่าแมผู้ค้นรอบขา้งของท่านจะพากันต าหนิว่าท่านมีกิริยามารยาทไม่ค่อยเรียบร้อย แต่
พระพุทธเจา้ก็มิไดท้รงต าหนิท่านแต่อยา่งใด ซ่ึงแสดงนยัสองประการ คือ ๑) พระพุทธเจา้ทรงเนน้ท่ี
การพฒันาสมณสารูปภายในมากกวา่สมณสารูปภายนอก เพราะการแสดงออกใดๆ ของพระอรหันต์
จดัเป็นปาปมุตซ่ึงบุคคลไม่ควรถือสา เพราะมิไดเ้กิดจากอิทธิพลของกิเลสจึงมิไดก่้อใหเ้กิดกรรมใดๆ 
และ๒) สีลวิสุทธิในวิสุทธิ ๗ อาจเน้นท่ีความบริสุทธ์ิของการปฏิบติัตนตามสิกขาบทในพระปาฏิ
โมกขเ์ป็นส าคญั เพราะเป็นพื้นฐานของการพฒันาวสุิทธิอีก ๖ ขั้นตามมา ในขณะท่ีการมีมารยาทอนั
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ดีตามบทบญัญติัแห่งสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขน์ั้น ถือเป็นส่วนเสริมใหพ้ระสงฆส์ามารถด ารงตน
ตามสิกขาบทในพระปาฏิโมกขไ์ดส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน อีกทั้งการมีมารยาทอนัดีดงักล่าวยงัเอ้ือให้บุคคล
อ่ืนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตวัพระสงฆ์รูปนั้นๆ มากยิ่งข้ึนอีกด้วย ดงันั้น อริยสมณะจึงอาจ
กระท าผิดมารยาทอนัดีงามได้บา้ง แต่คงไม่ถึงกบักระท าผิดศีลร้ายแรงใดๆ เพราะท่านทั้งหลาย
เหล่าน้ีย่อมมีความเมตตาและมีสติปัญญาในการแยกแยะผิดชอบชัว่ดีไดสู้งกว่าบุคคลทัว่ไป อีกทั้ง 
จากการสืบคน้ในพระไตรปิฎกทุกเล่มยงัไม่พบวา่มีอริยสมณะรูปใดกระท าผิดพระวินยัร้ายแรงจน
พระพุทธเจา้ทรงต าหนิ  

ทั้งน้ี การด าเนินชีวิตหรือการกระท าของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวตัน์ดังเช่นปัจจุบนัอาจ
เปล่ียนไปมากเม่ือเทียบกบัในสมยัพุทธกาล ดงันั้น การพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพระสงฆ์
อาจใชบ้ทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารท่ีมีอยูแ่ลว้อาจไม่เพียงพอท่ีจะตดัสินไดว้า่การกระท านั้นๆ 
เหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการกระท าบางอยา่งของพระสงฆอ์าจไม่สามารถเทียบเคียงกบัสิกขาบท
ต่างๆ อยา่งตรงไปตรงมาได ้เช่น การร่วมมือกบันกัธุรกิจเพื่อฟอกเงิน การช่วยนกัการเมืองหาเสียง 
และการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี ในทางปฏิบติัจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑ์
การพิจารณาอ่ืนร่วมดว้ย นัน่คือ การพิจารณาว่าการกระท านั้นๆ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดทาง
ศาสนาหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ย่อยจ านวน ๔ กลุ่มท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นกรอบคร่าวๆ ในการ
พิจารณาการกระท าต่างๆ ของพระสงฆ์ในยุคเร่ิมแรกของการเผยแผ่ศาสนา กล่าวคือ ๑) ความเป็น
คนเล้ียงง่าย บ ารุงง่าย ๒) ความเป็นคนมกัน้อย สันโดษ และไม่สะสม ๓) การเป็นผูข้ดัเกลา ก าจดั 
และมีอาการน่าเล่ือมใส ๔) การเป็นผูไ้ม่คลุกคลี และปรารภความเพียร ดงันั้น ถา้การกระท าใดไม่ขดั
ต่อเกณฑ์ยอ่ยดงักล่าว จะถือวา่เป็นการกระท าท่ีดีงาม ในทางตรงกนัขา้ม ถา้การกระท าใดขดัแยง้กบั
เกณฑย์อ่ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงักล่าว อาจถือไดว้า่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีพระสงฆไ์ม่พึงประพฤติปฏิบติั
เพราะไม่เอ้ือต่อการบรรลุธรรมหรือการหลุดพน้จากกิเลสต่างๆ นัน่เอง 

ส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์นั้น ถึงแม้จะเป็นส่ิงประชาชนและ
พระสงฆ์ด้วยกันควรกระท าเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ งตัวพระสงฆ์เอง และความเล่ือมใสของ
ประชาชน แต่ก็ควรเป็นไปอย่างระมดัระวงัดว้ยเหตุผล ๒ ประการ คือ ๑) บุคคลโดยทัว่ไปมิอาจ
ล่วงรู้ระดบัจิตของพระสงฆ์แต่ละรูปได ้จึงไม่สามารถแยกไดว้า่พระสงฆรู์ปใดเป็นอริยสมณะหรือ
สมมติสมณะ และ ๒) บุคคลโดยทั่วไปอาจขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งศีลและ
อภิสมาจารต่างๆ ของพระสงฆ ์จึงอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือการตีความผดิไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุ
น้ี จึงน ามาสู่หลกัการพื้นฐานท่ีประชาชนหรือผูว้ิจารณ์ควรน ามาพิจารณาก่อนการวิพากษว์ิจารณ์ ๓ 
ประการ คือ ๑) บุคคลควรตระหนกัในขอบเขตความรู้ของตน เพราะบุคคลทัว่ไปมกัพิจารณาไดแ้ค่
สมณสารูปภายนอกของพระสงฆ ์ไม่สามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของท่านได ้จึงมิอาจยืนยนั
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ได้ว่าพระสงฆ์รูปหน่ึงๆ เป็นพระอรหันต์หรือไม่ หรือเป็นอริยสมณะระดับใด อีกทั้ งบุคคล
โดยทัว่ไปมกัไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกบั ศีลและธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ของพระสงฆ ์ดงันั้นบุคคล
จึงควรศึกษาให้เข้าใจชัดเจนก่อนจึงจะท าการวิพากษ์วิจารณ์ ๒) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการ
วิพากษ์วิจารณ์ คือ มีความเมตตาหรือปรารถนาดีต่อพระสงฆ์รูปนั้นๆ และพระพุทธศาสนาอย่าง
แทจ้ริง มิไดมี้เจตนาท่ีจะท าลายช่ือเสียง หรือเจตนาไม่ดีอ่ืนๆ แอบแฝง เพราะถา้วิพากษว์ิจารณ์ดว้ย
เจตนาท่ีไม่เป็นกุศลก็อาจเกิดบาปโทษต่อตนเองอีกด้วย และ ๓) บุคคลควรเลือกใช้วิธีการ
วิพากษ์วิจารณ์ท่ีสร้างสรรค์ อาทิเช่น การบอกกล่าวพระสงฆ์รูปนั้นๆ ด้วยความสุภาพ หรือแจ้ง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้พระผูใ้หญ่หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลพระสงฆ์ทราบเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และพิจารณาตดัสินต่อไป ส่วนวธีิการท่ีพึงละเวน้ อาทิเช่น การติเตียนดว้ยค าท่ี
หยาบคาย และการเผยแพร่หรือส่งต่อขอ้มูลผา่นส่ือสังคมต่างๆ ซ่ึงมกัก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นวง
กวา้งก่อนมีการพิจารณาตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และ
พฒันาการประพฤติปฏิบติัตนของพระสงฆ์ และความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนท่ีย ัง่ยืนสืบ
ต่อไป         
 นอกจากน้ี การพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ก็เป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนในสังคมควรให้
ความส าคญัดว้ยเช่นกนัเพราะเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการวพิากษว์ิจารณ์ ในการน้ี คณะผูว้จิยัไดท้  าการ
รวบรวมขอ้เสนอแนะในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทยจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
ทั้ง ๘ ท่าน ซ่ึงครอบคลุมสาเหตุทั้ง ๔ ดา้นท่ีท าให้พระสงฆไ์ทยไม่สามารถเขา้ถึงความมีสมณสารูป 
อนัไดแ้ก่ ๑) พระสงฆ์ ๒) พุทธศาสนิกชน ๓) องค์กรดา้นการศึกษา และ ๔) สภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลยี ดงัตารางสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไทย
ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

ตารางที ่๕.๑ สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ไทย 
 

ล าดับที ่ ประเด็นปัญหา แนวทางการพฒันาสมณสารูป 
๑ พระสงฆ์ 

๑. ไม่สามารถลดละกิเลสได ้
 
 
 
 
๒. ไม่ตั้ งใจท่ีจะละกิเลสอย่าง
แทจ้ริง 
 
 
๓. เกิดความทอ้แทใ้นการปฏิบติั
สมณธรรมเพื่อความหลุดพ้น 
และขาดแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนเยีย่งบรรพชิต 
 
 
 
๔. พระสงฆ์ขาดการกล่อมเกลา
อยา่งถูกตอ้งจากพระสงฆภ์ายใน
วดั จึงถูกส่ิงภายนอกย ัว่ย ุเยา้ยวน 
ไดง่้าย 

 
- ผูบ้วชควรเช่ือว่าชีวิตพระสงฆ์เป็นชีวิตท่ีดี ท่ี
ประเสริฐ และพยายามลดละกิเลสของตน 
- มหาเถรสมาคมควรให้ความสนใจเร่ืองการ
พฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์ และกระท าตน
ใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 
- ผูท่ี้ตัดสินใจบวชพึงตระหนักรู้ในตนเองว่า
ก าลงัจะเป็นพระสงฆต์ั้งแต่ก่อนบวช 
- ศึกษาพระธรรมวินยัเพื่อให้ทราบแนวทางการ
ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบัสมณเพศ 
-  เ ลือกค รูห รือวิ ปัสสนาจารย์ ท่ี มีค วาม รู้  
ความสามารถในการฝึก และช้ีแนะแนวทางการ
ปฏิบติัสมณธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (สอนวธีิท าให้
มรรค ๘ เกิดได)้ 
- สร้างวิปัสสนาจารย์และพระอุปัชฌาย์ ท่ีมี
ความรู้ดา้นปฏิบติัภาวนา และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ทั้งในดา้นการปฏิบติัตนในฐานะบรรพชิต 
- พระอุปัชฌายแ์ละพระสงฆ์ในวดัควรแนะน า
สั่งสอนพระผู ้บวชใหม่ เ ก่ียวกับการปฏิบัติ
ภาวนา และการวางตัวท่ีเหมาะสมในฐานะ
บรรพชิต 
-  บุคคลท่ีจะอุปสมบทควรเลือกวัดท่ีจะจ า
พรรษา ท่ี มีความพร้อมในด้านบุคลากรท่ี
สามารถช่วยช้ีแนะการปฏิบติัภาวนาได ้มิใช่วดั
ท่ีเน้นการจ าหน่ายว ัตถุมงคลหรือประกอบ
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ 
 



๑๒๕ 

 

ล าดับที ่ ประเด็นปัญหา แนวทางการพฒันาสมณสารูป 
๒ พุทธศาสนิกชน 

๑. พุทธศาสนิกชนจ านวนมาก
ข าดคว าม รู้ แล ะค ว าม ใ ส่ ใ จ
เก่ียวกบัพระวนิยัของพระสงฆ ์
๒. พุทธศาสนิกชนมกัปรนเปรอ
พระสงฆ์ด้วยส่ิงของท่ีเกินความ
จ าเป็นแก่การด ารงชีวติ 
 
 
 
 
๓. พุทธศาสนิกชนมกัเพิกเฉยเม่ือ
พบเห็นการกระท าผิดพระวินัย
ของพระสงฆ ์
๔. พุทธศาสนิกชนแต่ละกลุ่มมกั
อุปถมัภพ์ระสงฆท่ี์ถือวา่เป็นพวก
ของตนโดยไม่สนใจสมณสารูป
ของพระสงฆเ์หล่านั้น 

 
- พุทธศาสนิกชนควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั
พระวินัยของพระสงฆ์ เพื่อจะได้ปฏิบัติตน
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
- พุทธศาสนิกชนไม่ควรปรนเปรอพระสงฆ์
ดว้ยวตัถุส่ิงของท่ีเกินความจ าเป็น แต่ควรถวาย
เฉพาะส่ิงของต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่ี 
- พุทธศาสนิกชนควรสนับสนุนพระสงฆ์ใน
ด้านการปฏิบัติภาวนาและศึกษาพระปริยติั
ธรรมมากยิง่ข้ึน 
- พุทธศาสนิกชนควรช่วยกนัสอดส่องดูแลและ
ด าเนินการตกัเตือนพระสงฆ์ท่ีกระท าผิดพระ
วนิยั 
- พุทธศาสนิกชนควรให้ความเคารพนับถือ
พระสงฆ์โดยพิจารณาท่ีสมณสารูปของท่าน
เป็นส าคญั อีกทั้งยงัควรศึกษาพระธรรมวินัย
เพื่อใชใ้นการพิจารณาสมณสารูปของพระสงฆ ์
 

๓ องค์กรด้านการศึกษา 
๑. พระสงฆ์ในชนบทไม่ค่อย
ได้รับการศึกษา เล่า เ รียนพระ
ธรรมวนิยั 
 
 
๒. พระสงฆ์ใส่ใจใคร่รู้ในวิชา
ความรู้ทางโลกมากเกินไป จนไม่
สนใจการปฏิบติัภาวนา 

 
- ผูบ้ริหารพระสังฆาธิการทุกระดบัควรเขา้มา
จดัการศึกษาแก่พระสงฆใ์นชนบทใหท้ัว่ถึง 
- ควรสร้างวิปัสสนาจารยแ์ละพระอุปัชฌายท่ี์มี
สมณสารูปแทรกซึมอยู่ในชุมชนสงฆ์เพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่พระสงฆรู์ปอ่ืนๆ 
- ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาทั้ งพระ
ปริยติัธรรมและการปฏิบติัภาวนาควบคู่กนัไป 
 
 



๑๒๖ 

 

ล าดับที ่ ประเด็นปัญหา แนวทางการพฒันาสมณสารูป 
๔ สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี

๑. เทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบ
ต่างๆ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
ของพระสงฆม์ากเกินไป 
 

 
- พระสงฆค์วรใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารอยา่งมี
ส ติ  รู้ จัก ย ับย ั้ ง ชั่ ง ใ จ  และ รู้จัก ใช้ ในทาง
สร้างสรรค ์เช่น เผยแผธ่รรมะ เป็นตน้ 
- ให้การศึกษาแก่พระสงฆ์เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ และมีปัญญาในการตดัสินไดเ้องวา่ท่าน
ควรจะปฏิบัติตนเช่นไร เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลกัสมณสารูป 
- พระสงฆท่ี์เป็นเจา้อาวาส พระอุปัชฌาย ์หรือ
พระผูใ้หญ่ในวดัควรเป็นผูช้ี้แนะพระสงฆ์ใน
ความดูแลใหใ้ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
- หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลพระสงฆ ์เช่น 
มหาเถรสมาคม ควรเข้ามามีบทบาทในการ
ออกกฎระเบียบโดยละเอียดเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีส าหรับพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่ว
ประเทศ 
 

 
 จากตารางขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ ปัญหาท่ีท าให้พระสงฆไ์ม่มีสมณสารูปส่วนใหญ่เกิดจาก
พระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนเป็นส าคญั ส่วนแนวทางการพฒันาส่วนใหญ่จะตอ้งอาศยัตวัพระสงฆ์
เอง และพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ในสังฆปริมณฑล โดยเฉพาะพระสงฆ์ผูท่ี้มีหน้าท่ีก ากับดูแลความ
ประพฤติของพระสงฆใ์นระดบัรากหญา้ อนัไดแ้ก่ พระอุปัชฌาย ์และพระผูใ้หญ่ภายในวดั ซ่ึงควร
เป็นผูค้อยช้ีแนะและตกัเตือน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัพระสงฆม์ากท่ีสุด และจะเป็นการดีอยา่ง
ยิ่งถา้ผูอ้ยู่ใกลชิ้ดดงักล่าวสามารถกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีความรู้ความเขา้ใจทั้งในเร่ือง
การการปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัเป็นพระสงฆ ์และการปฏิบติัภาวนาตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง  
 ส าหรับประเด็นปัญหาอันเกิดจากพุทธศาสนิกชนนั้ น ส่วนใหญ่มักเกิดจากการท่ี
พุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในพระวินัยของพระสงฆ์ จึงเป็นเหตุให้ปฏิบติัและดูแล
พระสงฆใ์นทางท่ีไม่ถูกไม่ควร จนก่อให้เกิดบาปโทษแก่ตนเอง อีกทั้งยงัท าให้พระสงฆไ์ม่สามารถ



๑๒๗ 

 

รักษาศีลใหบ้ริสิทธ์ิได ้ดว้ยเหตุน้ี พุทธศาสนิกชนจึงควรศึกษาพระวินยัไวบ้า้งเพื่อใหส้ามารถปฏิบติั
ตนและดูแลพระสงฆ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ส่วนประเด็นปัญหาเก่ียวกบัองค์กรดา้นการศึกษา 
และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีนั้น อาจถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัรองลงมา และเป็นประเด็นท่ีบุคคล
หลายฝ่ายในสังคมควรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา อาทิเช่น พระผูใ้หญ่ในวดั พระอุปัชฌาย์ 
ผูบ้ริหารพระสังฆาธิการทุกระดบั และมหาเถรสมาคม เป็นตน้ เพื่อส่งเสริมใหพ้ระสงฆไ์ทยสามารถ
เขา้ถึงความมีสมณสารูปกนัมากยิง่ข้ึน และเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสืบไป 
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจมุ่งเนน้ท่ีการศึกษาเก่ียวกบัสมณธรรมของพระพุทธเจา้จากคมัภีร์
ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทราบว่าแนวทางปฏิบติัใดท่ีส่งเสริมให้พระสงฆ์สามารถเขา้ถึงการมี
สมณสารูปภายในไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะในปัจจุบนัพระพุทธศาสนาถูกแบ่งเป็นนิกายต่างๆ มากมาย 
และมีแนวทางปฏิบัติภาวนาแตกต่างกัน ทั้ งท่ีตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระอรหันต์นั้น 
พระองค์ทรงบรรลุเพียงคร้ังเดียว ดงันั้น แนวทางในการปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกขต์ามแนวทางของ
พระองค์น่าจะมีเพียงแนวทางเดียว ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจเป็นไปไดว้่าแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั
เหล่าน้ีน่าจะมีแนวทางจ านวนหน่ึงท่ีบิดเบือนไปจากค าสอนของพระองค ์ทั้งน้ี เม่ือพบวา่แนวทางใด
ไม่ถูกตอ้งตามสมณธรรมของพระพุทธเจา้แลว้ ก็อาจร่วมกนัหาทางออกเพื่อปรับปรุงให้แนวทางนั้น
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งต่อไป นอกจากน้ี งานวิจยัฉบบัน้ีอาจมุ่งเนน้เฉพาะมุมมองของผูท้รงคุณวุฒิทาง
พุทธศาสนาเป็นส าคญั ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์โดยรวม ดงันั้น 
ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป อาจมีการสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ท่ีเคยกระท าผิดพระวินยั เพื่อวินิจฉัย
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางการป้องกนัปัญหาดงักล่าวท่ี
ชดัเจนมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์ 

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 
มหามกุฏราชวทิยาลยั. วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

 มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๗. 

๒. ข้อมูลทุติยภูมิ 
      ๒.๑ หนังสือ 
กฎหมายตราสามดวง. เล่ม ๔, กรุงเทพมหานคร : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
ชินสภเถระ. พระธรรมจักรเทศนาฎกีา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์, ๒๕๕๙. 
________. พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษร
 สัมพนัธ์, ๒๕๕๘. 
บุญมี แท่นแกว้. จริยธรรมกบัชีวติ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. นนทบุรี : โรง

พิมพเ์พิ่มทรัพยก์ารพิมพ,์ ๒๕๕๓. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

 มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต).  งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข. กรุงเทพมหานคร: 

 ส านกัพิมพอ์มรินทร์ธรรมะ, ๒๕๖๐. 
พระศรีคมัภรีญาณ (สมจินต์ วนัจนัทร์), ศ.ดร. พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬา

 ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๖. 
________. จริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช

 วทิยาลยั, ๒๕๕๙. 
พินิจ ลาภธนานนท ์และแทนพนัธ์ุ เสนพนัธ์ุ บวัใหม่. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของ

 พระสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ,์ ๒๕๕๗. 
วศิน อินทสระ. ความสุขทีห่าได้ง่าย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพเ์รือนธรรม, ๒๕๔๕. 



๑๒๙ 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป. อ. ปยตุโต). งานกไ็ด้ผล คนกเ็ป็นสุข. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
 อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๖๐. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข เล่ม ๑. พิมพค์ร้ังท่ี ๔๑, นครปฐม : 
 โรงพิมพม์หามงกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๕๗. 

สมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร). ศีลของพระและสมณวิสัย. กรุงเทพมหานคร : โรง
 พิมพธ์รรมสภา, ม.ป.ป. 

สุนทร ณ รังษี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธศาสนา: ทรรศนะและวิจารณ์. พิมพ์คร้ังท่ี ๔. ส านักพิมพ์มติชน: 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานผลการเสวนา บทบาททีพ่งึประสงค์ของวัดและ
 พระสงฆ์กบัการพฒันาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานศาสนา, ๒๕๔๔. 

อุบาสิกาแนบ มหานีรานนท.์  แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา ตอน วิสุทธิ ๗. กรุงเทพมหานคร : 
 หจก. ทิพยวสุิทธ์ิ, ๒๕๔๘. 

      ๒.๒.บทความ  
กฤติน จนัทร์สนธิมา. “การบริหารจัดการการเงินของวัดภายใต้หลักธรรมาภิบาล,” วารสารพุทธ
 ศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ปีท่ี ๒๓ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): 
 ๓๓-๕๑. 
ดนยั ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ. “การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการ
 องค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อ
 พระพุทธศาสนา,” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ปีท่ี ๒๒ ฉบบัท่ี 
 ๓ (กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๘): ๓๕ – ๕๕. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษ

 หน้า,” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ปีท่ี ๒๑ ฉบบัท่ี ๓ (กนัยายน-
 ธนัวาคม ๒๕๕๗): ๒๙-๕๔. 

วชัระ งามจิตรเจริญ. “พระสงฆ์ท าผิดพระวินัยและกฎหมาย: จุดอ่อนและวิธีแก้ไข,” วารสารพุทธ
 ศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปีท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
 ๒๕๕๙): ๙-๓๒. 



๑๓๐ 

 

สกุล อน้มา. “ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชนในต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวดั
ชลบุรี,” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒๓ ฉบบัท่ี ๔๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘): ๑-๒๐. 

ออ้มเดือน สดมณี, ผศ.ดร., และคณะ. “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์
 ไทย,”  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปี ท่ี  ๑๗ ฉบับท่ี  ๓, 
 (กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๓): ๒๓-๓๗. 

      ๒.๓ รายงานการวจัิย 
จ านงค์ อดิวฒันสิทธ์ิ, ศ.ดร. ส่ือสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา. รายงานการวิจยั 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 
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 ศิลปากร อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม. สัมภาษณ์, ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๙. 
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 วทิยาลยั อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. สัมภาษณ์, ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๙. 
บุญรอด  บุญเกิด, ผศ. ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา อ าเภอ เมือง 
 จงัหวดัชลบุรี. สัมภาษณ์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ (ชัชวาล ชินสโภ). ปธานกัมมัฏฐานาจริยะแห่งศูนย์กลางการศึกษา
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 ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 
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 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ์, ๒๐ 
 ตุลาคม ๒๕๕๙. 
พระราชปริยติัวิมล (สายณัห์ ปญฺญาวชิโร). เจา้คณะจงัหวดัร้อยเอ็ด และเจา้อาวาสวดัม่ิงเมือง อ าเภอ
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จ.นครศรีธรรมราช,” <https://www.youtube.com/watch?v=37Ei03EbXso>, 11 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. สืบคน้เม่ือ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
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บทคดัย่อ 
 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อวิเคราะห์สมณสารูปของพระสงฆ์โดยใช้
พื้นฐานของมโนทศัน์เก่ียวกบัสมณะในพระพุทธศาสนา และ ๒) เพื่อเสนอแนะหลกัการเบ้ืองตน้ใน
การวิพากษว์ิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ ์จากการศึกษาพบวา่ สมณสารูป หมายถึง ลกัษณะท่ีเกิด
พร้อมความเป็นสมณะ อนัประกอบด้วยสองมิติ คือ ลักษณะของจิต (สมณสารูปภายใน) และ
ลกัษณะท่ีแสดงออกทางกายและวาจา (สมณสารูปภายนอก) โดยเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาสมณสารูป
ภายใน คือ ระดับความสามารถของจิตท่ีสามารถละสังโยชน์ได้ ส่วนการพิจารณาสมณสารูป
ภายนอกตอ้งอาศยับทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ เป็นเกณฑ ์ประกอบกบัการพิจารณาความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาร่วมดว้ย อยา่งไรก็ตาม บุคคลทัว่ไปมกัจะพิจารณา
ไดแ้ค่เพียงสมณสารูปภายนอกของพระสงฆเ์ท่านั้น ไม่สามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของท่าน
ได ้จึงท าให้ไม่สามารถทราบไดว้า่พระสงฆรู์ปใดเป็นอริยสมณะ หรือเป็นอริยสมณะระดบัใด อีกทั้ง
บุคคลโดยทัว่ไปมกัไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัศีลและธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ของพระสงฆ์ ดว้ย
เหตุน้ีการวพิากษว์จิารณ์จึงควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั โดยตั้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐาน ๓ ประการ คือ 
๑) บุคคลควรตระหนักในขอบเขตความรู้ของตน ๒) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการวิพากษ์วิจารณ์ 
และ ๓) บุคคลควรเลือกใชว้ธีิการวพิากษว์จิารณ์ท่ีสร้างสรรค์ 
 

ค าส าคัญ: สมณสารูป, สมณะ, พระสงฆ,์ การวพิากษว์จิารณ์ 
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Abstract 
 

 The paper has two objectives, namely; 1) To analyze a Buddhist monk’s proper behavior 
(samaṇasāruppa) based on the concept of a Buddhist monk (samaṇa) in Buddhism; and 2) To 
suggest the basic principles of a good criticism on the topic of a Buddhist monk’s proper behavior. 
The results of the study have been discovered that the word “samaṇasāruppa” means the qualities 
coincided with priesthood (being samaṇa) which composed of two dimensions; mental qualities of 
a Buddhist monk’s proper behavior (internal samaṇasāruppa) and bodily and verbal qualities of a 
Buddhist monk’s proper behavior (external samaṇasāruppa). The criteria for the consideration of 
the mental qualities of a Buddhist monk’s proper behavior is a level of the mental ability in 
eliminating fetters (saṁyojana). The consideration of bodily and verbal qualities of a Buddhist 
monk’s proper behavior depends on precepts and practical traditions of Buddhist monk, including 
the ultimate goal of Buddhism. However, a layman has limitations of criticism to the Buddhist 
monk’s proper behavior. He can observe only bodily and verbal qualities of a Buddhist monk’s 
proper behavior, but not mental qualities of a Buddhist monk’s proper behavior, so he cannot 
know whether Noble monk (ariyasamaṇa) is and at which level. He cannot understand each 
precept and practical tradition of the Buddhist monk thoroughly. Therefore, people should criticize 
a Buddhist monk’s proper behavior carefully based on three principles; 1) They should realize the 
limitations of their knowledge; 2) They should criticize based on their goodwill; and 3) They 
should choose the creative ways to criticize.         
 

Keywords: Samaṇasāruppa, Samaṇa, Buddhist monk, Criticism  
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บทน า 
 ในยุคปัจจุบนักระแสการวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นไปอย่างแพร่หลายมาก
ข้ึน สาเหตุหน่ึงอาจเป็นเพราะการรับรู้ข่าวสารในยุคโลกาภิวตัน์ดงัท่ีเห็นกนัอยูใ่นขณะน้ีมกัเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว และผูรั้บข่าวสารก็มีหลากหลายช่องทางท่ีสามารถจะตอบโตต่้อกระแสข่าวดงักล่าวได ้
ทั้งน้ี ไม่วา่ข่าวสารดงักล่าวจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จประการใดก็ตาม ผูรั้บข่าวสารจ านวนมากมกัจะ
เช่ือโดยปราศจากการตรวจสอบ อีกทั้งยงัเกิดความรู้สึกเส่ือมศรัทธาในพระสงฆ์และสถาบนัทาง
พระพุทธศาสนาโดยรวมตามมา พุทธศาสนิกชนหลายคนอาจตดัสินใจไม่ไปท าบุญใส่บาตรเหมือน
แต่ก่อน อนัเป็นเหตุให้ขาดโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศล และเป็นเหตุให้ศาสนสถานต่างๆ ขาด
ก าลงัหลกัในการอุปถมัภ์ค  ้าจุนดา้นปัจจยัส่ีและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา  ในขณะท่ี
พุทธศาสนิกชนบางส่วนอาจตดัสินใจเปล่ียนไปนบัถือศาสนาอ่ืนเพราะความรู้สึกทางลบท่ีเกิดข้ึน
จากข่าวสารดงักล่าว  ดว้ยเหตุน้ี จึงจะเห็นไดว้า่แมจ้ะมีเพียงพระสงฆไ์ม่ก่ีรูปเท่านั้นท่ีกระท าผิดพระ
วินยัหรือกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งดีงาม แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นขยายเป็นวงกวา้งทั้งต่อตวัพระสงฆ์
เอง พุทธศาสนิกชน และสถาบนัทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อีกดว้ย  
 อยา่งไรก็ตาม ค าหน่ึงท่ีมกัถูกใชใ้นการวพิากษว์จิารณ์พระสงฆก์็คือ ค าวา่ “สมณสารูป” ซ่ึง
ถา้พระสงฆ์รูปใดกระท าผิดหรือกระท าในส่ิงท่ีญาติโยมคิดว่าไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ท่านก็มกัจะถูก
วิจารณ์วา่ไม่มีสมณสารูปหรือประพฤติตนไม่สมกบัสมณเพศ ดงันั้น ค าว่า “สมณสารูป” จึงถูกใช้
เสมือนเป็นเกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรมอยา่งกวา้งๆ ท่ีใชพ้ิจารณาการกระท าของพระสงฆ ์โดยเฉพาะ
ในแง่ของการแสดงออกทางกายและวาจาซ่ึงผูค้นสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ทั้งท่ี มีผูว้ิจารณ์จ านวน
ไม่น้อยท่ีไม่เขา้ใจอย่างชดัเจนว่าสมณสารูปแทจ้ริงแล้วคืออะไร ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั
ของพระสงฆ์มีอะไรบ้างท่ีน าไปสู่การตดัสินและวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ ดังนั้น บทความน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ความกระจ่างเบ้ืองตน้เก่ียวกบัค าว่าสมณสารูป และเกณฑ์การพิจารณาความมี
สมณสารูปของพระสงฆ์ เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามท่ีวา่การวพิากษว์จิารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์
เป็นส่ิงท่ีควรท าหรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้าเป็นส่ิงท่ีควรกระท า ผูก้ระท าควรมีหลักพิจารณา
เบ้ืองตน้อยา่งไรบา้งจึงจะท าใหก้ารวพิากษว์จิารณ์ดงักล่าวเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์  
 
มโนทศัน์เกีย่วกบัสมณสารูป   
 จากการสืบคน้พระไตรปิฎก๑ พบว่า พระพุทธเจา้มิไดท้รงใช้ค  าว่า “สมณสารูป” ในพระ
สูตรต่างๆ เลย แต่พบหลกัฐานวา่มีการใชค้  าดงักล่าวโดยอรรถกถาจารยเ์พียงส่ีแห่งเท่านั้น ไดแ้ก่ ใน

                                                           
๑ พระไตรปิฎกท่ีใชใ้นบทความน้ี หมายถึง พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เล่ม (ฉบบัมหาม

กุฏราชวิทยาลยั) โดยรูปแบบการเขียนอา้งอิงน ามาจากคู่มือการจดัพิมพร์ายงานการวิจยั สถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 



๑๓๗ 

 

อรรถกถาของพระวนิยัปิฎก มหาวิภงัค ์ความวา่ “หลายบทวา่ อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา ปริภุญฺชนฺติ ความ
ว่า ใครๆ ผูท่ี้จะเป็นกัปปิยการกรับเอาข้าวแดงแล่งหน่ึงๆ นั้น ไปหุงตม้เป็นข้าวต้มหรือขา้วสวย 
ถวายแก่พระเถระเหล่านั้น ย่อมไม่มี. การหุงตม้แมเ้องยอ่มไม่เป็นสมณสารูป ทั้งไม่สมควร”๒ และ
ในอรรถกถา ของพระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบญัญติั ความว่า “ในค าว่า อธิมุจฺจิตา โหติ น้ีมี
นยัดงัต่อไปน้ี บุคคลคนหน่ึงกล่าวถึงภิกษุผูมี้สมณสารูปนัน่แหละวา่ “ภิกษุน้ี ไม่มีสมณสารูป” ผูน้ั้น
คร้ันฟังค านั้นแล้ว เช่ืออย่างมัน่คง คือ เช่ือถึงท่ีสุด แมภิ้กษุผูช้อบพอกนัรูปอ่ืน กล่าวว่า “ภิกษุน้ีมี
สมณสารูป” ก็ไม่เช่ือฟังค าของภิกษุนั้นเลย”๓ นอกจากน้ี ยงัพบการใชค้  าวา่สมณสารูปในอรรถกถา
ตติยวรรค พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ซ่ึงกล่าวเช่นเดียวกนักบัในพรรณาโอกขิตตจกัขุ
คาถา พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ความวา่ “บทวา่ โอกฺขิตฺตจกฺขุ เป็นผูมี้จกัษุอนัทอดลง 
คือมีจกัษุทอดลงเบ้ืองต ่า... อธิบายวา่ ภิกษุยืนไม่ให้กระดูกหวัใจกระทบกบักระดูกคาง. ก็การท่ีภิกษุ
เป็นผูมี้ตาทอดลงอยา่งน้ีไม่เป็นสมณสารูป คือ ไม่ควรแก่สมณะ”๔  

จากอรรถกถาขา้งตน้๕ เม่ือพิจารณาจากเน้ือความท่ีปรากฏในอรรถกถาแลว้ อาจจะท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจเพียงว่า สมณสารูป คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูท่ี้เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา 
เช่น ภิกษุไม่ควรหุงหาอาหารดว้ยตวัเอง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การด่วนสรุปวา่สมณสารูปเก่ียวขอ้ง
กบัการแสดงออกภายนอกเท่านั้นอาจเป็นการขดัแยง้กบัมโนทศัน์เก่ียวกบัสมณะท่ีพระพุทธเจา้ทรง
ตรัสไวใ้นสมณสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตร ดงัน้ี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะท่ี ๑ มีในธรรมวินยัน้ีเท่านั้น สมณะท่ี ๒ มีในธรรม
วินัยน้ี สมณะท่ี ๓ มีในธรรมวินัยน้ี สมณะท่ี ๔ มีในธรรมวินัยน้ี ลทัธิอ่ืนว่าง
จากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลายจงบนัลือสีหนาทโดยชอบอยา่งน้ีเถิด. 
ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สมณะท่ี ๑ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะส้ิน
สังโยชน์ ๓ เป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตกต ่าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียงท่ีจะตรัสรู้
ในเบ้ืองหนา้ น้ีสมณะท่ี ๑.   

                                                                                                                                                                       

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ตวัอยา่งเช่น วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๕/๓๒๖. หมายถึง คมัภีร์อรรถกถาของ
พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัค ์(ฉบบัภาษาไทย) เล่มท่ี ๑ / ขอ้ท่ี ๕ / หนา้ท่ี ๓๒๖ เป็นตน้ 

 ๒ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๕/๓๒๖. 
๓ อภิ.ธา.อ. (ไทย) ๗๙/๑๔๒/๔๓๒. 
๔ ขุ.จู.อ. (ไทย) ๖๗/๒๙/๗๑๗.,  ขุ.อป.อ. (ไทย) ๗๐/๒/๓๖๖. 
๕ จากสามอรรถกถาดงักล่าว เม่ือตรวจสอบในอรรถกถาฉบบัภาษาบาลี พบวา่ ค  าท่ีพระอรรถกถาจารย์

ใช ้คือ สมณสารุปฺป , ปุคฺคโล สารุปฺป เยว ภิกฺข ุอสารุปฺโป, และ สมณสารุปฺปา ตามล าดบั 



๑๓๘ 

 

ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สมณะท่ี ๒ เป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะส้ิน
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกน้ี
คราวเดียวเท่านั้นแลว้กระท าท่ีสุดทุกขไ์ด ้น้ีสมณะท่ี ๒.  
ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สมณะท่ี ๓ เป็นไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะโอ
รัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป เป็นอุปปาติกะ (เป็นพระอนาคามี) จกัปรินิพพานใน
ภพนั้น มีอนัไม่กลบัมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา น้ีสมณะท่ี ๓.  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กระท าให้แจง้ใน
เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติ อนัหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ด้วย
ปัญญาอนัยิง่เองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู ่น้ีสมณะท่ี ๔.   
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะท่ี ๑ มีในธรรมวินยัน้ีเท่านั้น สมณะท่ี ๒ ท่ี ๓ และท่ี 
๔ มีในธรรมวินยัน้ี ลทัธิอ่ืนวา่งจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลายจงบนัลือสีหนาท
โดยชอบอยา่งน้ีเถิด๖ 

 จากขอ้ความในสมณสูตรขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าสมณะท่ีแท ้คือ ผูส้งบกิเลสไดอ้ย่างน้อย
สังโยชน์๗สามขอ้แรก หรือ พระอริยบุคคล ๔ จ าพวก คือ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี 
และพระอรหนัต ์ทั้งน้ี ปรากฏหลกัฐานในพระไตรปิฎกวา่พระพุทธเจา้ทรงมิไดใ้ชค้  าวา่ “สมณะ” ใน
ความหมายวา่พระอริยบุคคลเท่านั้น หากแต่ยงัใชใ้นความหมายทัว่ไปดว้ย คือ หมายถึง “นกับวช”๘ 
ดงัปรากฏหลกัฐานในวรรณาพรหมชาลสูตร ในอรรถกถาสุมงัคลวิลาสินี ทีฑนิกาย สีลขนัธวรรค 
ความวา่ “บทวา่ สมณพฺราหฺมณา ความวา่ ท่ีช่ือวา่ สมณะ เพราะความเขา้บวช ท่ีช่ือวา่ พราหมณ์ โดย
ก าเนิด อีกอย่างหน่ึง โลกสมมติ อย่างน้ีว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง”๙ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ใน
พระพุทธศาสนามีการใช้ค  าว่า “สมณะ” ในสองความหมายซ่ึงแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง นั่นคือ 

                                                           
๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๓๕/๒๔๑/๕๙๖-๕๙๗. 
๗ สงัโยชน์ กิเลสท่ีผกูมดัใจสตัว ์มี ๑๐ อยา่ง คือ  
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน์  สังโยชน์ เบ้ืองต ่ า ๕  ได้แก่ ๑. สักกายทิฏฐิ  ความเห็นว่าเป็นตัวของตน 

๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต ๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ 
๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่ในใจ  

ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน์  สังโยชน์เบ้ืองสูง ๕ ได้แก่ ๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต 
๗. อรูปราคะ  ความติดใจในอรูปธรรม  ๘. มานะ ความถือว่าตนเป็นนั่นเป็นน่ี  ๙. อุทธัจจะ ความฟุ้ งซ่าน 
๑๐. อวชิชา ความไม่รู้จริง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโต), ๒๕๕๓: ๒๔๓-๒๔๔)  

๘ ในประเทศไทยมีค าท่ีใชเ้รียกนักบวชในพระพุทธศาสนาอยู่หลายค า เช่น พระสงฆ์ พระภิกษุสงฆ ์
พระคุณเจา้ ฯลฯ โดยใชเ้รียกทั้งนกับวชท่ีเป็นสมมติสงฆแ์ละอริยสงฆ ์

๙ ท.ีสี.อ. (ไทย) ๑๑/๒๗/๒๓๙. 

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?book=1&bookZ=45&name=%CA%D1%A7%E2%C2%AA%B9%CA%D9%B5%C3&book=24&bookZ=24


๑๓๙ 

 

ความหมายโดยทัว่ไป (นกับวช) และความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนา (พระอริยบุคคล) ซ่ึงใน
ประเทศไทยมกัใชใ้นความหมายทัว่ไปเช่นเดียวกบัชาวอินเดียในสมยัพุทธกาลท่ีมกัเรียกนกับวชใน
ลทัธิหรือศาสนาต่างๆ วา่ “สมณะ” ตวัอยา่งเช่น ชาวอินเดียมกัเรียกพระพุทธเจา้วา่ “สมณโคดม” ซ่ึง
หมายถึง นกับวชแห่งตระกูลโคตรมะ เป็นตน้ 
  อย่างไรก็ตาม ถึงแมน้ักบวชโดยทัว่ไปจะไดช่ื้อว่าเป็นสมณะ แต่ก็มิใช่วา่ผูท่ี้ผ่านพิธีกรรม
อุปสมบททุกท่านจะเขา้ถึงความเป็นสมณะไดเ้ม่ือพิจารณาจากความหมายของค าวา่ “สมณะ”ท่ีพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้นิยามไวใ้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลศพัท์ ท่ีว่า 
“สมณะ คือ “ผูส้งบ” หมายถึง นักบวชทัว่ไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจ าเพาะ 
หมายถึง ผูร้ะงบับาป ไดแ้ก่ พระอริยบุคคล และผูป้ฏิบติัธรรมเพื่อระงบับาป ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัธรรม
เพื่อเป็นพระอริยบุคคล” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๑: ๓๙๗) ซ่ึงนิยามดงักล่าว
แสดงนยัส าคญัประการหน่ึงวา่ ถึงแมส้มณะโดยทัว่ไปจะยงัมิไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล แต่
ควรเป็นผูท่ี้ขวนขวายในการบ าเพญ็เพียรทางจิตเพื่อความหลุดพน้จากกิเลสจึงจะไดช่ื้อวา่เป็นสมณะ 
ดงันั้น ถา้ผูท่ี้อุปสมบทเขา้มาเป็นพระสงฆ์แลว้แต่มิไดเ้พียรพยายามปฏิบติัสมณธรรมเพื่อเผาผลาญ
กิเลสในใจของตน ย่อมมิอาจเรียกตวัเองว่าเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา ในทางกลับกัน ผูท่ี้
พยายามปฏิบัติภาวนาเพื่อก าจัดกิเลสแม้ไม่ได้เป็นนักบวชก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นสมณะใน
ความหมายดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี จะเห็นได้ว่าการผ่านพิธีกรรมอุปสมบทไม่ใช่เคร่ืองบ่งช้ีความเป็น
สมณะในพระพุทธศาสนา หากแต่เป็นการประพฤติปฏิบติัตนเพือ่ความหลุดพน้เป็นส าคญั ทั้งน้ี เพื่อ
ความสะดวกและชดัเจนในการวิเคราะห์ต่อไป ผูเ้ขียนขอใชค้  าวา่ “อริยสมณะ” แทนสมณะท่ีบรรลุ
ธรรมเป็นพระอริยบุคคลแลว้ และขอใช้ค  าว่า “สมมติสมณะ” แทนนกับวชโดยทัว่ไปท่ียงัมิไดเ้ป็น
พระอริยบุคคล แต่ก าลงัฝึกฝนตนเองเพื่อให้เขา้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นอิสระจากกิเลส
อยา่งเด็ดขาด   
 ส าหรับค าว่า “สมณสารูป” ทางส านกังานราชบณัฑิตได้ให้ความหมายตามรากศพัท์ไวว้่า 
“สมณสารูป ประกอบดว้ยค าว่า สมณะ กบั สารูป. สมณะ หมายถึง ผูส้งบกาย วาจา ใจ หรือผูส้งบ
กิเลสแลว้ ในท่ีน้ีหมายถึง ภิกษุในพระพุทธศาสนา. สารูป หมายถึง เหมาะ หรือควร ตรงกบัค าบาลี
วา่ สารุปฺป (อ่านวา่ สา-รุบ-ปะ). สมณสารูป หมายถึง ความประพฤติอนัสมควรของสมณะ เร่ิมตั้งแต่
การส ารวมในการนุ่งห่มเม่ือต้องออกจากวดั ระวงัอิริยาบถ ไม่คะนอง ไม่มีกิริยาร้าย เป็นต้น” 
(ส านกังานราชบณัฑิต, ๒๕๕๗) ในท านองเดียวกนั ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท ์ก็
ไดใ้ห้ความหมายวา่ “ความประพฤติอนัสมควรของสมณะ” เช่นเดียวกนั จึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่นิยาม
ดงักล่าวครอบคลุมเฉพาะมิติการแสดงออกทางกายและวาจาเป็นส าคญั ทั้งท่ีสมณะหมายถึงผูท่ี้สงบ
ทั้งกาย วาจา และใจ (สงบกิเลส) ประกอบกนั  



๑๔๐ 

 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนจึงวิเคราะห์เพิ่มเติมจากรากศพัท์ของค าว่า “สารูป” ท าให้พบวา่ “สารูป” 
มาจากค าวา่ “สรูป ” (อ่านวา่ สะ-รู-ปัง) อนัประกอบดว้ยค าวา่ “ส” (สะ แปลวา่ พร้อม)  กบั “รูป ” (รู-
ปัง แปลวา่ รูป) ดงันั้น ค าวา่ “สมณสารูป” จึงหมายถึง “รูปท่ีเกิดพร้อมความเป็นสมณะ” ทั้งน้ี ค  าวา่ 
“รูป” ในภาษาไทยมกัหมายถึงส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดเ้ป็นส าคญั ดงันั้น เพื่อป้องกนัความเขา้ใจผิด
ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อๆ ไป ผูเ้ขียนจึงขอใช้ค  าว่า “ลกัษณะ” แทนเพื่อส่ือถึงส่ิงต่างๆ ทั้งท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรมเน่ืองจากในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนามกัมีการใชค้  าวา่ “รูป” ไม่เพียงแต่
ส่ือถึงส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น หากแต่ใชเ้พื่อส่ือถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น อุปาทาย
รูป และมหาภูตรูป  เป็นตน้ ซ่ึงนิยามดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์พระครูภาวนาวสุิทธิคุณ 
(ชชัวาล ชินสโภ) พระกมัมฏัฐานาจริยะแห่งศูนยก์ลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร ท่ีกล่าวว่า 
“สมณสารูป คือ ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนพร้อมความเป็นสมณะ” (พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ, ๒๕๕๙) ซ่ึง
สมณสารูปในความหมายน้ีจะครอบคลุมการพิจารณาพระสงฆ์ทั้ งมิติทางกาย วาจา และใจ 
นอกจากน้ี ค าวา่ “สารูป” ท่ีนิยามโดย ทองยอ้ย แสงสินชยั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาบาลียงัสอดคลอ้งกบั
นิยามดงักล่าวของพระครูภาวนาวิสุทธิคุณอีกดว้ย กล่าวคือ “สารูป หรือ สารุปฺป” แปลตามศพัทว์่า 
“รูปของตน” หมายความวา่ ตนอยูใ่นฐานะไหน และมาตรฐาน หรือ “รูป” ของฐานะนั้นมีแค่ไหน ก็
ด ารงรูปเช่นนั้นไวไ้ดส้มฐานะ น่ีคือ มีสารูป คือ มีรูปของตน “สารูป หรือ สารุปฺป” ถา้เป็นค านาม 
หมายถึงความเสมอกนั (equal state คือ มาตรฐานอยู่แค่ไหน ก็ปรับปรุงพฒันาตนให้ดีข้ึนไปเสมอ
กบัมาตรฐานนั้น) (ทองยอ้ย แสงสินชยั, ๒๕๕๘) ดงันั้น การท่ีพระสงฆรู์ปหน่ึงๆ จะถูกพิจารณาวา่
เป็นผูมี้สมณสารูปก็ตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามเกณฑต่์างๆ ของสมณะในแต่ละประเภทดงัจะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป        
 
เกณฑ์การพจิารณาสมณสารูปของพระสงฆ์ 
 จากมโนทัศน์เก่ียวกับสมณสารูปท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นชัดเจนข้ึนว่าการเป็นสมณะใน
พระพุทธศาสนามิไดเ้ป็นผูส้งบเพียงการแสดงออกทางกายและวาจาเท่านั้น หากแต่ส าคญัท่ีการสงบ
ใจหรือสงบกิเลสด้วย ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า สมณสารูปจึงน่าจะมีสองระดบั กล่าวคือ ๑) สมณ
สารูปภายนอก ซ่ึงพิจารณาจากการแสดงออกทางกายและวาจา และ ๒) สมณสารูปภายใน ซ่ึง
พิจารณาจากระดบัของจิตท่ีสามารถละกิเลสหรือสังโยชน์ไดเ้ป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม สมณะท่ีแท้
ควรมีทั้งความสงบกาย วาจา และใจ หรืออาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ เป็นผูท่ี้ถึงพร้อมดว้ยความมีสมณ
สารูปภายนอกและภายใน นัน่เอง 
 ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาว่าบุคคลใดเป็นอริยสมณะในระดบัใดนั้น พระพุทธเจา้ไดท้รง
ตรัสไวใ้นปาสาทิกสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา่  



๑๔๑ 

 

ดูก่อนอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยน้ีจะเป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตอ้งตกต ่าเป็น
ธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียงมีอนัจะทรงตรัสรู้ในภายหนา้เพราะสังโยชน์สามส้ินไป ขอ้
น้ีเป็นผลประการท่ี ๑ เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๑ ดูก่อนอาวุโส ขอ้อ่ืนยงัมีอีก 
ภิกษุจะเป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกน้ีคราวเดียวเท่านั้น แลว้จะท าท่ีสุดแห่งทุกข์
เพราะสังโยชน์สามส้ินไป และเพราะความท่ีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง ขอ้น้ี
เป็นผลประการท่ี ๒ เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๒ ดูก่อนอาวุโส ข้ออ่ืนยงัมีอีก 
ภิกษุจะเป็นอุปปาติกะ (เป็นพระอนาคามี) ผูจ้ะปรินิพพานในภพนั้น เป็นผูไ้ม่
ตอ้งกลบัมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะสังโยชน์เบ้ืองต ่าทั้งห้าส้ินไป ขอ้น้ี
เป็นผลประการท่ี ๓ เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๓ ดูก่อนอาวโุส ขอ้อ่ืนยงัมีอีก ภิกษุ
ท าให้แจง้ซ่ึงเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหาอาสวะมิได ้เพราะอาสวะทั้งหลายส้ิน
ไป ดว้ยปัญญาอนัยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู่ ขอ้น้ีเป็นผลประการท่ี ๔ 
เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๔๑๐ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่สมณสารูปภายในหรือลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็น
อริยสมณะในระดบัพระโสดาบนัก็คือ ความเป็นอิสระของจิตจากกิเลสหรือสังโยชน์สามขอ้แรกได ้
ส าหรับลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นอริยสมณะในระดบัพระสกทาคามี คือ ความเป็นอิสระของจิต
จากสังโยชน์สามขอ้แรก ประกอบกบัการละสังโยชน์ขอ้ท่ีส่ีและห้าใหเ้บาบางลง ในขณะท่ีลกัษณะท่ี
เกิดพร้อมความเป็นอริยสมณะในระดบัพระอนาคามี คือ ความเป็นอิสระของจิตจากสังโยชน์ห้าขอ้
แรกได้ และส าหรับสมณสารูปภายในหรือลกัษณะท่ีเกิดพร้อมความเป็นอริยสมณะในระดบัพระ
อรหนัต ์คือ ความเป็นอิสระของจิตจากกิเลสหรือสังโยชน์ทั้งสิบขอ้ไดอ้ยา่งหมดจด นัน่เอง   
 ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาสมณสารูปของสมมติสมณะนั้น นอกจากพิจารณาท่ีความ
ขวนขวายในการบ าเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุธรรมเป็นอริยสมณะแล้ว ยงัมีเกณฑ์พิจารณาสมณ
สารูปภายนอกอ่ืนๆ ร่วมดว้ย อนัไดแ้ก่ สามญัศีลหรือปาฏิโมกขสังวรศีล ๒๒๗ ขอ้ อินทรียสังวรศีล 
อาชีวะปาริสุทธิศีล ปัจจยสันนิสิตศีล จุลศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล ตลอดจนมารยาทหรือธรรมเนียม
ปฏิบติัอนัดีงามของพระสงฆท่ี์เรียกวา่อภิสมาจาริกาสิกขา ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีจะเนน้ท่ี
การแสดงออกทางกายและวาจาของพระสงฆ์ เป็นส าคัญ  และเป็นส่ิงท่ี ถูกผู ้คนในสังคม
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้ น พระสงฆ์ทุกรูปจ าเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่าง
สม ่าเสมอ ไม่เฉพาะแต่สมมติสมณะเท่านั้น พระเสขะ (พระผูย้งัตอ้งศึกษา) ทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ อริย
สมณะสามระดบัแรกก็พึงศึกษาและปฏิบติัเช่นเดียวกนัเพราะจิตยงัคงมีกิเลสหลงเหลืออยูจึ่งถือเป็นผู ้

                                                           
๑๐ ท.ีปา. (ไทย) ๑๕/๑๑๖/๒๗๘-๒๗๙. 



๑๔๒ 

 

ท่ียงัต้องศึกษาอยู่ ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไวใ้นคารวสูตร ในพระสุตตนัตปิฎก องัคุตรนิกาย 
ปัญจก-ฉกักนิบาต ความวา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีภิกษุผูไ้ม่มีท่ีเคารพ ไม่มีท่ีย  าเกรง ไม่มีความประพฤติ
เสมอในเพื่อนพรหมจรรย ์จกับ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจารกวตัรให้บริบูรณ์ได้
นั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้ ข้อท่ีภิกษุไม่บ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจารกวตัรให้
บริบูรณ์แลว้ จกับ าเพ็ญธรรมของพระเสขะให้บริบูรณ์ไดน้ั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมี
ได ้ขอ้ท่ีภิกษุไม่บ าเพ็ญธรรมของพระเสขะให้บริบูรณ์แลว้ จกัรักษาศีลขนัธ์ให้
บริบูรณ์ไดน้ั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุไม่รักษาศีลขนัธ์ให้บริบูรณ์แลว้ 
จกัเจริญสมาธิขนัธ์ให้บริบูรณ์นั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ขอ้ท่ีภิกษุไม่เจริญสมาธิ
ขนัธ์ให้บริบูรณ์แลว้ จกับ าเพญ็ปัญญาขนัธ์ให้บริบูรณ์นั้น ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้
... ฯ๑๑       

  จากพระสูตรขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่แมอ้ภิสมาจารจะดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่มีผลต่อ
การพฒันาพระเสขะทั้งหลายให้ถึงพร้อมดว้ยไตรสิกขา ซ่ึงมีนยัวา่พระอเสขะ (พระผูไ้ม่ตอ้งศึกษา) 
หรือพระอรหันตผ์ูถึ้งพร้อมดว้ยไตรสิกขาแลว้ มีปัญญาอนับริสุทธ์ิแลว้ อภิสมาจารดงักล่าวจึงมิใช่
เกณฑ์ท่ีพึงน ามาใช้ตดัสินการกระท าของท่าน หรืออาจกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า พระสงฆ์ท่ีบุคคลจะ
วพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัสมณสารูปภายนอกไดก้็คือพระเสขะทั้งหลาย นัน่เอง  
 อยา่งไรก็ตาม ในยคุโลกาภิวตัน์อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั การด าเนินชีวติของพระสงฆอ์าจมี
ความแตกต่างไปจากสมยัพุทธกาลมาก และการกระท าหลายอยา่งของท่านอาจตดัสินไดย้ากวา่ควร
หรือไม่ควรเพราะไม่มีในบทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารโดยตรง เช่น การท่ีพระสงฆ์ร่วมมือกบั
นักธุรกิจในการฟอกเงิน เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรพิจารณาท่ีความสอดคล้องกบัเป้าหมายสูงสุดทาง
พระพุทธศาสนาร่วมดว้ย เน่ืองจากพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแห่งการ
ประพฤติพรหมจรรยอ์นัเป็นไปเพื่อความพน้ทุกข์เป็นส าคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากอ านาจประโยชน์ ๑๐ 
ประการของการบญัญติัสิกขาบท๑๒ ทั้งน้ี จากการศึกษาพระวนิยัปิฎก ผูเ้ขียนสังเกตเห็นวา่ก่อนมีการ
บญัญติัสิกขาบทใดๆ พระองค์จะทรงตรัสว่า “ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเล้ียงยาก ความเป็นคน

                                                           
๑๑ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๓๖/๒๒/๓๐-๓๑. 
๑๒ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับญัญติัสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศยัอ านาจประโยชน์ 

๑๐ ประการ คือ เพ่ือความรับวา่ดีแห่งสงฆ ์๑ เพ่ือความส าราญแห่งสงฆ์ ๑ เพ่ือข่มบุคคลผูเ้กอ้ยาก ๑ เพ่ืออยูส่ าราญ
แห่งภิกษุผูมี้ศีลเป็นท่ีรัก ๑ เพ่ือป้องกนัอาสวะอนัจะบงัเกิดในปัจจุบนั ๑ เพ่ือก าจดัอาสวะอนัจกับงัเกิดในอนาคต ๑ 
เพ่ือความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส ๑ เพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว้ ๑ เพ่ือความตั้งมัน่แห่ง
พระสทัธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิยั ๑ (ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๙๓.)  



๑๔๓ 

 

บ ารุงยาก ความเป็นคนมกัมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่ง
ความเป็นคนเล้ียงง่าย ความเป็นคนบ ารุงง่าย ความมกัน้อย ความสันโดษ ความขดัเกลา ความก าจดั 
อาการท่ีน่าเล่ือมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย”๑๓ ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกล่าว
ไดว้า่พระองค์ใช้คุณธรรมต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเสมือนเกณฑ์ย่อยๆ ในการพิจารณาวา่ส่ิงใดท่ีพระสงฆ์
พึงกระท าหรือไม่พึงกระท า ถา้การกระท าใดเป็นคุณ (น่าสรรเสริญ) ก็พึงกระท า แต่การกระท าใดท่ี
เป็นโทษ (น่าติเตียน) ก็ไม่พึงกระท า ตวัอยา่งเช่น กรณีพระสุทินน์เสพเมถุนธรรม พระพุทธเจา้ทรงติ
เตียน ความวา่ “ดูก่อนโมฆบุรุษ การละกาม การก าหนดรู้ความหมายในกาม การก าจดัความกระหาย
ในกาม... เราบอกไวเ้ป็นอเนกปริยาย มิใช่หรือ”๑๔ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การเสพเมถุนธรรมเป็นส่ิงตอ้งหา้ม
ส าหรับพระสงฆเ์พราะแสดงถึงการไม่พยายามก าจดักาม (กิเลส) หรืออีกตวัอยา่งหน่ึง คือ กรณีของ
พระฉพัพคัคียซ่ึ์งท่ีขอให้ช่างไหมช่วยตม้ตวัไหมเผื่อตนดว้ยเพราะตนปรารถนาจะท าสันถตัเจือดว้ย
ไหม เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบจึงกล่าวติเตียนแลว้บญัญติัสิกขาบทท่ีวา่ “อน่ึง ภิกษุใด ให้ท าสันถตั
เจือดว้ยไหม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย”์๑๕ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พระฉพัพคัคียไ์ม่สันโดษ๑๖เพราะไม่พอใจ
ในสันถตัธรรมดาๆ ท่ีตนมีอยู ่เป็นตน้ 
 โดยสรุป การพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพระเสขะทั้งหลายในยคุปัจจุบนันั้น นอกจาก
จะใช้บทบัญญัติแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ เป็นเกณฑ์แล้ว ยงัอาจต้องใช้ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาอนัมีเกณฑ์ย่อยๆ ดงักล่าวร่วมด้วย เช่น การพิจารณาเร่ืองท่ี
พระสงฆ์ร่วมมือกบันกัธุรกิจในการฟอกเงิน ซ่ึงอาจไม่มีสิกขาบทขอ้ใดกล่าวถึงเร่ืองการฟอกเงิน
โดยตรง แต่อาจเขา้ข่ายความมกัมากในลาภสักการะท่ีไดรั้บจากการร่วมมือดงักล่าว และอาจเขา้ข่าย
ความคลุกคลีกนัระหว่างพระสงฆ์และฆราวาสอนัเป็นโทษร่วมดว้ย เน่ืองจากเป็นการร่วมมือกนั
กระท าผดิกฎหมายบา้นเมือง เป็นตน้         
 
การวพิากษ์วจิารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์ 
 โดยทัว่ไปมกัเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ค  าว่า “วิพากษว์ิจารณ์” หมายถึง วิจารณ์ หรือติชม 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔) ซ่ึงเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหน่ึงท่ีบุคคล
สามารถกระท าได้ภายใต้ขอบเขตบางประการ เช่น กฎหมาย และศีลธรรม แต่ส าหรับการ

                                                           
๑๓ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๙๓. 
๑๔ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๙๒. 
๑๕ ว.ิมหา. (ไทย) ๓/๗๔/๘๗๔-๘๗๗. 
๑๖ ความไม่สันโดษในท่ีน้ีคือความไม่สันโดษในปัจจยัซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงติเตียน แต่ความไม่สันโดษ

ในกศุลธรรมเป็นส่ิงพระองคท์รงสรรเสริญ (องฺ.ทุก. (ไทย) ๓๓/๒๕๑/๒๙๗.)  



๑๔๔ 

 

วิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์นั้นอาจมีรายละเอียดท่ีต้องระมดัระวงัมากกว่าบุคคลโดยทัว่ไปบ้าง ซ่ึง
ผูเ้ขียนจะน าเสนอต่อไป เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึนวา่การวิพากษว์ิจารณ์พระสงฆเ์ป็นส่ิงท่ี
ควรกระท าหรือไม่ อยา่งไร   
 จากเกณฑ์การพิจารณาสมณสารูปขา้งตน้ อาจเห็นไดช้ดัเจนในกรณีของพระอรหนัต์ท่ีอาจ
อยู่นอกเหนือการใช้เกณฑ์ต่างๆ มาตัดสินการแสดงออกหรือการกระท าต่างๆ ของท่าน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของพระไพศาล วสิาโล ท่ีไดใ้หส้ัมภาษณ์ตอนหน่ึงวา่              

สมณท่ีแท ้กิริยาอาการอาจไม่ตรงกบัสมณสารูปท่ีก าหนดไว ้หรือท่ีคนเขา้ใจไว้
ก็ได ้เช่น พระปิรันทะ วดัฉาย ท่านเป็นพระอรหนัต ์แต่พูดจาไม่สุภาพเรียบร้อย
... เพราะฉะนั้น สมณสารูปก็ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองวดัคุณธรรมภายใน แต่ก็ควรน ามา
เป็นหลกัเป็นกรอบเอาไว ้เพราะถา้เราพยายามดูแลกายวาจาให้ดีตามหลกัสมณ
สารูป ก็จะเกิดผลเปล่ียนแปลงภายใน... ถา้ไปโกหกชาวบา้น หลอกขายชาวบา้น 
เมา ต่อยตี ก็คือเกินขอบเขต พระอรหนัตท่ี์สมณสารูปไม่งามก็มีเส้นท่ีท่านไม่ท า 
ส่วนหน่ึงตอ้งดู อยา่งกิริยาบางอยา่ง คือ มนัชดัวา่ไม่ใช่ ไม่เหมาะสมกบัการเป็น
พระ แต่บางอยา่งอาจจะแค่ดูไม่เรียบร้อย เช่น ห่มจีวรไม่เรียบร้อย ก็ถือว่ายงัไม่
หลุดกรอบ ก็อยา่เพิ่งด่วนตดัสิน เช่น หลวงปู่เจ๊ียะ ท่านไปบิณฑบาต บางทีท่าน
ผา่นร้าน ท่านก็กล่าววา่ “เฮย้ เอากาแฟมาหน่อยซิ”... พระแบบน้ีมีเยอะ ท่ีสมณ
สารูปไม่ค่อยงาม แต่ข้างในใจงามมาก จึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ ดูไปนานๆ 
เพราะมีศพัท์ค  าว่า “ปาปมุต”๑๗ แปลว่า ไม่ถือเป็นบาป คือ ยกเอาไว ้ไม่ถือสา 
บางทีพระท่ีดูเรียบร้อย พูดจาไพเราะ เรียกโยมว่า “คุณโยม” กิริยาอาการสุภาพ 
แต่อาจจะจิตใจไม่งามก็ได ้มีพระสร้างภาพเยอะ หลอกไถชาวบา้น (พระไพศาล 
วสิาโล, ๒๕๕๙) 

 จากตวัอย่างท่ีพระไพศาล วิสาโล กล่าวถึงขา้งตน้ ท าให้เห็นว่าพระอรหนัต์บางรูปแมท้่าน
จะสมบูรณ์ดว้ยสมณสารูปภายในแลว้ แต่อาจมีบา้งท่ีอาจแสดงออกไม่ค่อยเรียบร้อย ในทางตรงกนั
ขา้ม พระสงฆ์บางรูปอาจมีสมณสารูปภายนอกเรียบร้อยดี แต่ยงัมิไดบ้รรลุธรรมในระดบัใดเลย จึง
อาจกล่าวไดว้า่สมณสารูปภายในและสมณสารูปภายนอกนั้นอาจไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกนัเสมอ
ไป ซ่ึงในสมยัพุทธกาลก็เช่นเดียวกนั มีพระสงฆ์บางรูปท่ีแมจ้ะบรรลุอรหตัผลแลว้ แต่ยงัคงมีกิริยา

                                                           
๑๗ ค าวา่ “ปาปมุต” มาจากภาษาบาลี “ปาป” (แปลวา่ บาป) และ “มุตฺต” (แปลวา่ พน้แลว้) ดงันั้น “ปาป

มุต” จึงมีความหมายวา่ “ผูพ้น้แลว้จากบาป” ดว้ยเหตุน้ี ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงให้
ความหมายวา่ “ไม่มีใครถือโทษ” ซ่ึงใชไ้ดก้บับุคคลทั้งท่ีเป็นพระอรหนัต ์และบุคคลท่ีมีสติไม่สมบูรณ์ เช่น คนเมา 
และคนป่วยโรคจิต เป็นตน้ (ทองยอ้ย แสงสินชยั, ๒๕๖๐) 



๑๔๕ 

 

ท่าทางท่ีไม่ค่อยส ารวม ตวัอย่างเช่น กรณีของพระสารีบุตรซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีว่าท่านเป็นพระ
อรหันต์ท่ีมีกิริยาท่าทางไม่ค่อยเรียบร้อยจนชาวบ้านและพระสงฆ์ด้วยกันต่างพากันต าหนิ แต่
พระพุทธเจา้มิไดท้รงต าหนิท่านแต่อยา่งใด ซ่ึงอาจแสดงนยัวา่ในพระพุทธศาสนาให้ความส าคญักบั
การพฒันาสมณสารูปภายในมากกวา่สมณสารูปภายนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัส
กบัพระสารีบุตรและพระอรหนัต ์๕๐๐ รูป ดงัปรากฏในปวารณาสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก สัง
ยตุตนิกาย สคาถวรรค ความวา่ 

พระผูมี้พระภาคเจา้จะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจา
ของขา้พระองคบ์า้งหรือ. พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า สารีบุตร เราติเตียนกรรม
ไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ไดเ้ลย สารีบุตร เธอเป็นบณัฑิต 
สารีบุตร เธอเป็นผูมี้ปัญญามาก... ท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกว่า ข้าแต่
พระองค์ผูเ้จริญ หากวา่พระผูมี้พระภาคเจา้ ไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไป
ทางกาย หรือทางวาจาของขา้พระองค์แลว้ไซร้ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็พระผูมี้
พระภาคเจา้จะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของ
ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่าน้ีบ้างหรือ. พระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสว่า สารีบุตร เราไม่ติ
เตียนกรรมไรๆ อนัเป็นไปทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแมเ้หล่าน้ี 
สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านั้น ภิกษุ ๑๐ รูป เป็นผูไ้ดว้ิชชา ๓ อีก 
๖๐ รูป เป็นผูไ้ดอ้ภิญญา ๖ อีก ๖๐ รูป เป็นผูไ้ดอุ้ภโตภาควิมุตติ ส่วนท่ียงัเหลือ
เป็นผูไ้ดปั้ญญาวมุิตติ.๑๘ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญักบัสมณ
สารูปภายในมากกวา่สมณสารูปภายนอกแลว้ ยงัแสดงนยัอีกวา่ พระสงฆท่ี์เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ยอ่ม
เป็นผูรู้้ผิดชอบชัว่ดีวา่ส่ิงใดควรท าหรือส่ิงใดไม่ควรท าในกาลเทศะต่างๆ ดงัตวัอยา่งท่ีพระไพศาล วิ
สาโล ไดย้กมา คือ กรณีของหลวงปู่เจ๊ียะ ซ่ึงถา้ท่านเป็นพระอรหนัตจ์ริง ท่านยอ่มรู้วา่จะพูดประโยค
ท่ีวา่ “เฮย้ เอากาแฟมาหน่อยซิ” กบัใคร ในสถานการณ์ใด ซ่ึงผูเ้ขียนเช่ือวา่ท่านเลือกท่ีจะพูดเช่นน้ีกบั
เจา้ของร้านกาแฟท่ีเคารพนบัถือท่านและไม่ถือสาท่านเท่านั้น เพราะถา้ท่านพูดเช่นน้ีกบับางคนท่ีถือ
สาท่าน ท่านอาจจะถูกเขาเหล่านั้นต าหนิติเตียนได ้และผูท่ี้ต  าหนิท่านก็ย่อมตอ้งมีบาปใหญ่ติดตวั
เพราะคิดไม่ดีและพูดจาไม่ดีกบัพระอรหันต ์ซ่ึงธรรมดาของพระอรหันตย์อ่มเป่ียมดว้ยความเมตตา
กรุณา ดงันั้น จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ท่านจะกระท าตนอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นตอ้งมีบาปเพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน 
อีกทั้ง จากการสืบคน้จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลทั้ง ๙๑ เล่ม ยงัไม่พบว่ามีกรณีใดท่ีพระ
อรหนัตก์ระท าผิดพระวินยัร้ายแรง หรือถูกพระพุทธเจา้ต าหนิดว้ยเร่ืองใดๆ เลย แมก้ระทัง่กรณีของ
                                                           

๑๘ ส .ส. (ไทย) ๒๔/๗๔๕ /๓๒๕-๓๒๖. 



๑๔๖ 

 

พระฉันนะ และพระโคธิกะ ท่ีนักปรัชญาหลายท่านเขา้ใจว่าเป็นพระอรหันต์ท่ีฆ่าตวัตายนั้น เม่ือ
ศึกษาอยา่งละเอียดจากพระไตรปิฎกแลว้ พบวา่ พวกท่านกระท าการปลิดชีพตนเองตอนยงัไม่ไดเ้ป็น
พระอรหันต์ แต่บรรลุอรหัตตผลภายหลงัการลงมือปาดคอตนเองแล้ว ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงรับรอง
การเขา้สู่นิพพานของพระภิกษุทั้งสองรูปน้ี และไม่ทรงต าหนิใดๆ ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้า่ไม่มีพระ
อรหันต์รูปใดฆ่าตวัตาย ซ่ึงตวัอย่างเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของพระไพศาล วิสาโล ท่ีว่า “แต่
บางอยา่งอาจจะแค่ดูไม่เรียบร้อย เช่น ห่มจีวรไม่เรียบร้อย ก็ถือวา่ยงัไม่หลุดกรอบ” อนัแสดงใหเ้ห็น
วา่ ถา้พระอรหันต์จะมีอภิสมาจารกวตัรท่ีไม่ค่อยเรียบร้อยบา้ง แต่ก็คงไม่ถึงกบัหลุดกรอบแห่งศีล
ต่างๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้อยา่งแน่นอน 
 นอกจากน้ี ในกรณีของพระสารีบุตรขา้งตน้ยงัสนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่ สมณสารูปภายนอก
ไม่ควรน ามาใชใ้นการประเมินพระอเสขะผูป้ราศจากกิเลสแลว้อยา่งพระอรหนัต ์แต่ควรเป็นเกณฑ์ท่ี
ใชป้ระเมินเฉพาะพระเสขะเท่านั้น อนัไดแ้ก่ พระสงฆโ์ดยทัว่ไป และพระอริยบุคคลสามระดบัแรก
ท่ียงัไม่บรรลุอรหตัผล เพราะการกระท าของพวกท่านเหล่านั้นยงัเน่ืองดว้ยกิเลสจึงสามารถก่อกรรม
ต่างๆ ได ้อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั การยืนยนัว่าพระสงฆ์รูปใดบรรลุอรหันต์แลว้ดูเหมือนเป็น
เร่ืองท่ีกระท าได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในยุคปัจจุบนัซ่ึงไม่มีพระพุทธเจา้ทรงเป็นผูรั้บรอง จึง
แตกต่างจากในสมยัพุทธกาลท่ียงัมีพระพุทธเจา้ทรงเป็นผูย้นืยนัไดว้า่พระสงฆรู์ปใดบรรลุธรรมหรือ
จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตห์รือพระอริยบุคคลในระดบัต่างๆ ดงัปรากฏในสัมปสาทนียสูตร ใน
คมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา่  

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ยงัมีอีกขอ้หน่ึง ซ่ึงเป็นธรรมท่ีเยี่ยม คือ พระผูมี้พระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝ่ายวมุิตติญาณของบุคคลอ่ืน คือ ๑. พระผูมี้พระภาคยอ่มทรง
ทราบบุคคลอ่ืน ด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่า บุคคลน้ีจกัเป็นพระ
โสดาบนั มีอนัไม่ตกต ่าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียง มีอนัจะทรงตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า 
เพราะสังโยชน์ ๓ ส้ินไป. ๒. พระผูมี้พระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอ่ืน ด้วย
มนสิการโดยชอบเฉพาะพระองคว์า่ บุคคลน้ีจกัเป็นพระสกทาคามี จกัมาสู่โลก
น้ีอีกคราวเดียวเท่านั้น แลว้ จกัท าท่ีสุดแห่งทุกข์เพราะสังโยชน์ ๓ ส้ินไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง. ๓. พระผูมี้พระภาคยอ่มทรงทราบบุคคล
อ่ืน ดว้ยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองคว์่า บุคคลน้ีจกัเป็นพระอนาคามี ผูอุ้ป
ปาติกะปรินิพพานในภพท่ีเกิดนั้น ไม่ตอ้งกลบัมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชน์
เบ้ืองต ่า ๕ ส้ินไป. ๔. พระผูมี้พระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอ่ืน ด้วยมนสิการ
โดยชอบเฉพาะพระองค์วา่ บุคคลน้ีจกัไดบ้รรลุเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหาอา
สวะมิได้ เพราะอาสวะทั้ งหลายส้ินไป จกัท าให้แจ้งด้วยปัญญาอนัยิ่งเองใน



๑๔๗ 

 

ปัจจุบนัเขา้ถึงอยู ่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ น่ีเป็นธรรมท่ีเยี่ยมในฝ่ายวิมุติญาณของ
บุคคลอ่ืนฯ๑๙ 

 จากพระสูตรขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่พระพุทธเจา้ทรงทราบล่วงหนา้วา่บุคคลใดหรือภิกษุรูป
ใดจะเป็นพระอริยบุคคลในระดบัใด ถือเป็นคุณลกัษณะพิเศษของพระพุทธเจา้ แต่การจะบอกไดว้่า
บุคคลใดเป็นพระอริยบุคคลระดบัใดนั้นมิไดมี้เพียงแต่พระพุทธเจา้เท่านั้น เน่ืองจากพระอริยบุคคลท่ี
มีระดบัจิตสูงกวา่ยอ่มทราบวา่บุคคลใดเป็นพระอริยบุคคลท่ีมีระดบัจิตต ่ากวา่ตนได ้ดงัปรากฏในสัม
ปสาทนียสูตร ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา่  
ในบรรดาชนเหล่านั้น ปุถุชนท่ีไดเ้จโตปริยญาณ ยอ่มรู้จิตของปุถุชนเท่านั้น หารู้จิตของพระอริยะ
ทั้งหลายไดไ้ม่. แมใ้นพระอริยะทั้งหลาย พระอริยบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคเองต ่า ยอ่มไม่รู้จิตของพระ
อริยบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคเบ้ืองสูงได.้ ส่วนพระอริยบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคเบ้ืองสูง ยอ่มรู้จิตของพระ
อริยบุคคลผูต้ ั้งอยูใ่นมรรคเบ้ืองต ่าได.้๒๐ 
 จากอรรถกถาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่พระอริยบุคคลท่ีมีระดบัจิตสูงกวา่ยอ่มรู้ระดบัจิตของพระ
อริยบุคคลท่ีมีระดบัต ่ากวา่ตนได ้ในขณะท่ีพระอริยบุคคลท่ีมีระดบัจิตต ่ากวา่ไม่สามารถล่วงรู้ระดบั
จิตของพระอริยบุคคลท่ีมีระดบัสูงกว่าตนได ้เช่น พระอรหันต์ ยอ่มรู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอนาคามี 
พระสกิทาคามี และพระโสดาบนั ในขณะท่ีพระอริยบุคคลสามระดบัแรกไม่สามารถรู้ไดว้า่พระรูป
ใดบรรลุพระอรหันตแ์ลว้ เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น ในสมยัพุทธกาลมีพระอนาคามีรูปหน่ึง นามวา่พระ
อนุเถระ ซ่ึงภายหลงัจากมรณภาพแลว้ไดไ้ปเกิดในสวรรคช์ั้นสุทธาวาส คร้ังเม่ือท่านตรวจดูเพื่อนๆ 
ท่ียงัคงเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษยจึ์งพบว่า เพื่อนคนหน่ึงของท่านนามว่าพาหิยะก าลังเขา้ใจ
ตนเองผิดว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านจึงได้ลงมาแนะน าว่า “ท่านไม่ใช่เป็นพระ
อรหนัต ์ยงัปฏิบติัไม่ถึงพระอรหตัตมรรค จงไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้ ฟังธรรมเสีย” จากนั้นพาหิยะ
ก็ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าดงักล่าว แลว้บรรลุอรหตัตผลในท่ีสุด๒๑ 
 ส าหรับบุคคลโดยทัว่ไปท่ีมิใช่พระอริยบุคคล ถึงแมจ้ะไดเ้จโตปริยญาณ ก็ไม่อาจยืนยนัได้
ว่าบุคคลใดเป็นพระอริยบุคคลระดับใด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลธรรมดาไม่สามารถแยกได้ว่า
พระสงฆรู์ปหน่ึงๆ เป็นอริยสมณะหรือสมมติสมณะ จึงควรตระหนกัในขอ้จ ากดัของตนก่อนกระท า
การวิพากษ์วิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์ เพราะการวิจารณ์โดยไม่ทราบก่อนว่าท่านเป็นพระ
อรหันต์หรือไม่ อาจเส่ียงต่อการท าบาปหนกัได ้ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในพระทุติยโกกาลิกสูตร ใน
คมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อนัมีใจความวา่ มีภิกษุรูปหน่ึงนามวา่พระโกกาลิก

                                                           
๑๙ ท.ีปา. (ไทย) ๑๕/๘๖/๑๙๘. 
๒๐ ท.ีปา.อ. (ไทย) ๑๕/๙๑/๒๓๑-๒๓๒. 
๒๑ ม.มู.อ. (ไทย) ๑๘/๒๘๙/๓๓๗. 



๑๔๘ 

 

ภิกษุซ่ึงไดก้ล่าวให้ร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะวา่เป็นผูมี้ความปรารถนาลามก ตกอยูใ่น
อ านาจแห่งความปรารถนาอนัลามก แต่พระพุทธเจา้ไดท้รงกล่าวตกัเตือนพระโกกาลิกภิกษุถึงสาม
คร้ังวา่ “โกกาลิก เธออย่าไดก้ล่าวเช่นน้ี โกกาลิก เธออยา่ไดก้ล่าวเช่นน้ี โกกาลิก เธอจงท าจิตใจให้
เล่ือมใสในภิกษุช่ือวา่สารีบุตรและโมคคลัลานะ ภิกษุช่ือวา่สารีบุตรและโมคคลัลานะเป็นผูมี้ศีลเป็น
ท่ีรัก” หลงัจากนั้นไม่นานพระโกกาลิกภิกษุก็เกิดอาพาธหนกัและมรณภาพในท่ีสุด แลว้ไดไ้ปเกิดใน
ปทุมนรก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอเวจีมหานรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคลัลา
นะ๒๒  
 จากตวัอยา่งของพระโกกาลิกภิกษุขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่การพูดจากล่าวหาหรือมีจิตคิดร้าย
ต่อพระอรหันต์ถือได้ว่าเป็นกรรมหนักรูปแบบหน่ึงซ่ึงอาจน าไปสู่นรกภูมิได้ ดังท่ีชาวพุทธ
โดยทัว่ไปทราบกนัดีอยู่แล้วว่ายิ่งคิดหรือท าส่ิงท่ีไม่ดีต่อพระสงฆ์ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบหรือพระ
อริยบุคคลทั้งหลาย กรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นย่อมให้ผลท่ีร้ายแรงกว่าการคิดและกระท าส่ิงไม่ดีต่อผูท่ี้มี
จิตใจดีงามนอ้ยกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้บุคคลท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายเป็นพระพุทธเจา้ 
แมก้ารกระท านั้นๆ จะดูเหมือนเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่อาจส่งผลให้ไปเกิดในนรกขุมท่ีลึก
ท่ีสุดได้ ดังเช่นกรณีของนางจิญจมาณวิกา ซ่ึงเป็นบุคคลหน่ึงในห้าบุคคลท่ีถูกธรณีสูบในสมัย
พุทธกาล เน่ืองจากนางไดก้ล่าวหาพระพุทธเจา้ว่าเป็นผูท่ี้ท  าให้นางตั้งครรภแ์ลว้ไม่รับผิดชอบ เป็น
เหตุให้ผูค้นท่ีทราบข่าวต่างพากนัเส่ือมศรัทธาในพระองค ์แต่วนัหน่ึงความจริงก็ปรากฏวา่นางมิได้
ตั้งครรภจ์ริง นางจึงถูกธรณีสูบและตอ้งไปเกิดในอเวจีมหานรกในท่ีสุด๒๓  
 ในกรณีของนางจิญจมาณวิกานั้น จะสังเกตไดว้่าการกระท าผิดของนางมิใช่หน่ึงในกรณี
ของอนนัตริยกรรมแต่อยา่งใด อีกทั้งถา้พิจารณาเฉพาะตวัการกระท าแลว้จะดูเหมือนวา่นางเพียงแค่
พูดจาอนัเป็นเท็จเพื่อท าลายช่ือเสียงของพระพุทธเจา้เท่านั้น ซ่ึงดูเหมือนเป็นการกระท าผิดเพียง
เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบักรณีของพระเทวทตัท่ีถูกธรณีสูบเพราะพยายามปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้และ
ท าให้พระสงฆแ์ตกแยกกนั๒๔ หรือกรณีของนนัทมานพท่ีกระท าการข่มขืนพระอรหนัตอุ์บลวรรณา
เถรี๒๕ แต่เน่ืองจากบุคคลท่ีนางจิญจมาณวิกาพูดจาให้ร้ายในกรณีน้ีเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงจึงเป็น
เหตุให้นางตอ้งไดรั้บผลกรรมขั้นรุนแรงดงักล่าว นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัเห็นว่าเม่ือพิจารณาให้ลึกซ้ึง
ข้ึนแลว้ การกระท าของนางจิญจมาณวิกาน่าจะจดัเป็นกรรมหนกัได ้เพราะผลอนัเกิดจากการท าให้
พระพุทธเจา้เส่ือมเสียช่ือเสียงดงักล่าว อาจน ามาซ่ึงวิกฤตศรัทธาของผูค้นจ านวนมาก จนเป็นเหตุให้

                                                           
๒๒ ส .ส. (ไทย) ๒๕/๕๙๘-๖๐๐/๑๖๗-๑๖๘. 
๒๓ ขุ.ชา. อ. (ไทย) ๖๐/๑๗๑๒/๑๘๙-๑๙๑. 
๒๔ ขุ.อุ.อ. (ไทย) ๔๔/๑๒๔/๕๖๘. 
๒๕ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑๕/๒๑๔. 



๑๔๙ 

 

พวกเขาสูญเสียโอกาสในการฟังธรรมและปฏิบติัธรรมเพื่อความพน้ทุกขต์ามแนวทางของพระพุทธ
องค์ อีกทั้ ง ถ้ามีบุคคลใดท่ีหลงเช่ือส่ิงท่ีนางจิญจมาณวิกากล่าว แล้วเกิดการวิพากษ์วิจารณ์
พระพุทธเจา้อย่างแพร่หลาย บุคคลเหล่านั้นก็คงตอ้งพลอยมีบาปโทษเพิ่มข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
นัน่เอง 
 อยา่งไรก็ตาม ตวัอยา่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น มิไดน้ าไปสู่ขอ้สรุปวา่ประชาชนทั้งหลาย
ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์เลย หรือควรเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เม่ือพบเห็น
พระสงฆ์กระท าผิดอย่างหน่ึงอย่างใด เพราะเกรงว่าจะเส่ียงต่อการท าบาปเน่ืองจากตนไม่สามารถ
ทราบไดว้า่พระสงฆรู์ปนั้นๆ บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ อนัท่ีจริงแลว้ ผูเ้ขียนยกตวัอยา่ง
เหล่านั้ น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ด้วยความ
ระมดัระวงั และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มิใช่ท าลาย อีกทั้งตวัอย่างขา้งตน้อาจเป็นประโยชน์ใน
ด้านการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองของผูท่ี้จะวิพากษ์วิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์ว่าตน
กระท าไปดว้ยเจตนาเป็นบุญหรือเป็นบาป ถา้มีเจตนาเป็นบุญ คือ มีความเมตตากรุณาหรือปรารถนา
ดีต่อพระสงฆรู์ปนั้น ก็อาจกล่าวตกัเตือนท่านดว้ยความสุภาพ หรือรายงานขอ้เท็จจริงให้พระผูใ้หญ่
หรือหน่วยงานก ากบัดูแลพระสงฆ์ทราบเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยตรวจสอบ และด าเนินการ
ลงโทษกนัต่อไป แต่ถา้กระท าดว้ยเจตนาเป็นบาป อยา่งเช่น การดุด่าว่ากล่าวดว้ยความโกรธเกลียด 
หรือมีอคติต่างๆ โดยมกัมาคู่กับการใช้ถ้อยค าอันหยาบคาย และการเผยแพร่ลงส่ือสังคมต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความเส่ือมเสียอยา่งท่ีเห็นกนัอยูใ่นยุคปัจจุบนั ซ่ึงแสดงถึงการกระท าอนัเน่ืองดว้ยอ านาจ
ของกิเลสเป็นส าคญั อาจเป็นเหตุให้ผูว้ิจารณ์มีบาปติดตวัมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือผลของการกระท า
ดงักล่าวมิไดน้ ามาซ่ึงผลเสียต่อพระสงฆ์รูปดงักล่าวเท่านั้น หากแต่ยงัน ามาซ่ึงวิกฤตศรัทธาของศา
สนิกชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมดว้ย ดงันั้น การสอดส่องดูแลซ่ึงกนัและกนัของพระสงฆ์
และศาสนิกชนจึงควรมีต่อไป แต่อาจตอ้งปรับวิธีการให้เป็นไปอยา่งระมดัระวงัและสร้างสรรคม์าก
ยิง่ข้ึน นัน่เอง 
 นอกจากน้ี การวิพากษ์วิจารณ์อย่างระมดัระวงัมิได้มีเพียงระหว่างพระสงฆ์กบัฆราวาส
เท่านั้น หากแต่ระหวา่งพระสงฆ์ดว้ยกนัเองก็ควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกนั มิฉะนั้นอาจ
พบจุดจบแบบกรณีของพระโกกาลิกภิกษุขา้งตน้ เพราะพระสงฆโ์ดยทัว่ไปก็ยงัไม่ใช่พระอริยบุคคล 
อีกทั้งยงัไม่ไดเ้จโตปริยญาณจนสามารถหยัง่รู้ระดบัจิตของพระสงฆรู์ปอ่ืนได ้ดงันั้น จึงมีความเส่ียง
ต่อการท าบาปไม่ต่างจากฆราวาส หรืออาจจะบาปยิ่งกวา่ ดงัท่ีสมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนม
หาเถร) ทรงตรัสไวว้่า “เป็นภิกษุสามเณรยงัอดท าบาปไม่ได ้ก็สึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ท าบาปดีกว่า 
ไม่ตอ้งไปตกนรกนานอยา่งภิกษุสามเณร เช่น ฆ่าสัตวอ์ยา่งเดียวกนั คฤหสัถ์ฆ่าเป็นพนัๆ ภิกษุฆ่าตวั
เดียวก็ยงับาปมากกวา่คฤหสัถ์เป็นไหนๆ หรืออยา่งเช่นท าบุญก็เหมือนกนั คฤหสัถ์จะท าให้มากมาย



๑๕๐ 

 

สักปานใดก็สู้ภิกษุสามเณรท านิดหน่อยก็ไม่ได้” (สมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร), 
ม.ป.ป.: ๑๕) ยิ่งไปกวา่นั้น แมก้ารวพิากษว์ิจารณ์บุคคลโดยทัว่ไปท่ีไม่ใช่พระสงฆก์็ควรระมดัระวงั
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวอาจเป็นพระอริยบุคคลก็เป็นได ้เพราะอริยสมณะในสามระดบั
แรกอาจจะยงัมิไดอ้ยูใ่นเพศบรรพชิต และยงัคงอยูร่่วมกบัผูค้นในสังคมโดยทัว่ไป   
 ด้วยเหตุน้ี ในทางปฏิบติัถ้าบุคคลไม่สามารถทราบได้ว่าพระสงฆ์รูปใดเป็นพระอรหันต ์
บุคคลก็จะไม่สามารถทราบไดว้า่พระสงฆรู์ปใดจดัอยูใ่นกรณีของ “ปาปมุต” ท่ีบุคคลไม่ควรถือสา
เม่ือท่านมีสมณสารูปภายนอกไม่งดงาม อีกทั้งคนไทยจ านวนไม่นอ้ยเลยท่ีมกัเช่ือวา่หลวงปู่ หลวงตา 
หรือพระสงฆ์ท่ีตนเคารพนับถือเป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์ โดยมักพิจารณาจากกระดูกท่ี
กลายเป็นพระธาตุภายหลงัจากท่านมรณภาพแลว้ ทั้งท่ีในความเป็นจริงของโลกปัจจุบนั พระธาตุ
สีสันต่างๆ เป็นส่ิงท่ีสามารถท าปลอมข้ึนมาได ้ทั้งน้ี มิใช่ว่าพระธาตุทุกองค์เป็นของปลอม หากแต่
ควรตรวจสอบอยา่งถ่ีถว้นก่อนจะเช่ือเท่านั้น ส่วนบางคนก็มกัจะตดัสินว่าพระสงฆ์รูปใดเป็นพระ
อรหันต์จากการมีอิทธิปาฏิหาริยห์รือโลกียอภิญญาต่างๆ ท่ีตนไดรั้บรู้ เช่นเดียวกบัชาวอินเดียสมยั
พุทธกาล ดงัมีตวัอยา่งในคาถาธรรมบท ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พุทธวรรควรรณนา 
ความวา่ “ชาวเราเอ๋ย ในกาลก่อน ครูทั้ง ๖ กล่าวว่า ‘พวกเราเป็นพระอรหันต์ในโลก.’ ก็เม่ือเศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤห์ให้ยกบาตรข้ึนไวแ้ลว้กล่าวว่า ‘ถา้วา่ พระอรหันต์มีอยู ่จงมาทางอากาศแลว้ถือเอา
เถิด’ วนัน้ีเป็นวนัท่ี ๗ แมส้ักคนหน่ึง ช่ือวา่เหาะข้ึนไปในอากาศ ดว้ยแสดงตนวา่ ‘เป็นพระอรหนัต์’ 
ก็ไม่มี, วนัน้ีพวกเรารู้ความท่ีพระอรหนัตไ์ม่มีในโลกแลว้.”๒๖  
 จากตวัอยา่งค ากล่าวของชาวบา้นกรุงราชคฤห์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่บุคคลโดยทัว่ไปมกั
เช่ือวา่ผูท่ี้เหาะเหินเดินอากาศได ้หรือ แสดงปาฏิหาริยต่์างๆ ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ทั้งท่ีการมีอิทธิฤทธ์ิ
และโลกียอภิญญาต่างๆ เหล่านั้นมิไดเ้ป็นเคร่ืองการันตีการเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
แต่ประการใด ตวัอย่างเช่น ในอดีตชาติชาติหน่ึงของพระสารีบุตรท่านก็เคยเกิดเป็นดาบส นามว่า    
สุรุจิ ซ่ึงเจริญสมาธิแบบเพง่ฌาณจนไดอ้ภิญญา ๕ ดงัท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายในพรรณนา สา
รีบุตรเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ความวา่ “บทวา่ ปญฺจาภิญฺญาพลสมฺปนฺโน ความวา่ สมบูรณ์
ดว้ยพละ อธิบายว่า บริบูรณ์ด้วยอภิญญา คือ ปัญญาพิเศษ ๕ ประการ คือ อิทธิวิธะ แสดงฤทธ์ิได ้
ทิพพโสตะ หูทิพย ์ปรจิตตวิชานนะ รู้ใจคนอ่ืน ปุพพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติก่อนได ้ทิพพจกัขุ ตา
ทิพย.์”๒๗ ถึงแมสุ้รุจิดาบสจะไดโ้ลกียอภิญญา ๕ ขอ้ดงักล่าว แต่ก็มิไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
ในระดบัใดเลย เน่ืองจากยงัไม่ไดอ้ภิญญาขอ้ท่ี ๖ นั่นคือ อาสวกัขยญาณ หรือ ญาณท่ีท าให้อาสว

                                                           
๒๖ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๒๔/๒๘๙-๒๙๐. 
๒๗ ขุ.อป.อ. (ไทย) ๗๐/๓/๔๔๖. 



๑๕๑ 

 

กิเลสต่างๆ ส้ินไป ซ่ึงเป็นโลกุตตรอภิญญา ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงตรัสไวใ้นสามญัญผลสูตร ใน
พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ความวา่  
ภิกษุนั้น เม่ือจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผ่องแผว้ ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้ง
มัน่ ไม่หว ัน่ไหวอย่างน้ี ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวกัขยญาณ ย่อมรู้ชดัตามเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ี
ทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอ่มรู้ชดัตามเป็นจริงว่า เหล่าน้ีอาสวะ น้ีอาสว
สมุทยั น้ีอาสวนิโรธ น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรู้เห็นอยา่งน้ี จิตย่อมหลุดพน้ แมจ้ากกามา
สวะ แมจ้ากภวาสวะ แมจ้ากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพน้แลว้ ก็มีญาณรู้วา่ หลุดพน้แลว้ รู้ชดัวา่ชาติ
ส้ินแลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กิจท่ีควรท าท าเสร็จแลว้ กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอยา่งน้ีมิไดมี้๒๘ 
 จากพระสูตรข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้จะบ าเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุอรหัตตผลได้
จ  าเป็นตอ้งมีอาสวกัขยญาณ แต่โลกียอภิญญาต่างๆ เป็นส่ิงท่ีทั้งพระอรหันต์ พระอริยบุคคลระดบั
ต่างๆ ท่ีมิใช่พระอรหันต ์รวมทั้งบุคคลโดยทัว่ไปต่างก็สามารถมีไดด้ว้ยการฝึกจิตในรูปแบบต่างๆ 
ดว้ยเหตุน้ี ประชาชนโดยทัว่ไปจึงไม่สามารถแยกได้ว่าพระสงฆ์รูปใดเป็นพระอรหันต์จากการมี
โลกียอภิญญาดงักล่าว ดงันั้น การท่ีศาสนิกชนกล่าววา่พระสงฆ์รูปใดเป็นพระอรหนัตห์รือเป็นพระ
อริยบุคคลในระดบัต่างๆ จึงเป็นเพียงความเช่ือหรือการคาดเดาของแต่ละบุคคลเท่านั้น ตราบใดท่ี
ระดบัจิตของผูป้ระเมินไม่ไดสู้งกวา่ผูถู้กประเมิน 
 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุญรอด บุญเกิด ซ่ึงท่านไดก้ล่าวถึง
ประสบการณ์ตรงของท่านตอนบวชเป็นพระว่าเคยได้รับนิมนต์ไปฉันเพลท่ีผบัแห่งหน่ึง แล้วถูก
ประชาชนบางกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพระสงฆ์ท าไมจึงไปรับนิมนต์ในท่ีอโคจรเช่นน้ี (บุญรอด 
บุญเกิด, ๒๕๕๙) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไปอาจเรียกไดว้า่เป็นจ านวนมากมกัขาด
ความเขา้ใจท่ีชัดเจนเก่ียวกบัศีลและขอ้วตัรปฏิบติัต่างๆ ของพระสงฆ์ จึงท าให้เกิดความเขา้ใจผิด
และวิพากษ์วิจารณ์กนัไปต่างๆ นาๆ จนบางคร้ังก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ตามมา ถึงแมใ้น
คมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิทเทส พระพุทธเจา้ทรงตรัสเก่ียวกบัท่ีอโคจรทั้งหกแห่งท่ี
ภิกษุไม่ควรเขา้ไป อนัไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีหญิงแพศยา (โสเภณี) มีหญิงหมา้ย มีสาวเท้ือ มีบณัเฑาะก์ มี
ภิกษุณี และมีโรงสุรา๒๙ เพราะเกรงว่าจะเป็นภยัต่อพรหมจรรย ์และเป็นเหตุแห่งความไม่เล่ือมใส
ของประชาชนท่ีพบเห็น แต่เม่ือศึกษาในรายละเอียดจะพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถานท่ีเหล่าน้ีไม่
ควรไปมิใช่เพราะตวัสถานท่ีแต่เป็นเพราะความสามารถในการส ารวมอินทรียท์ั้งหกของพระสงฆ์
เป็นส าคญั ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสว่า “ภิกษุเขา้ไปสู่ระแวกบา้น เดินไปตามถนน เป็นผูไ้ม่ส ารวมเดิน

                                                           
๒๘ ท.ีสี. (ไทย) ๑๑/๑๓๘/๓๓๔. 
๒๙ ขุ.ม. (ไทย) ๖๖/๙๑๘/๕๗๓. 



๑๕๒ 

 

ไป คือ แลดูชา้ง แลดูมา้... แมเ้ช่นน้ีก็เรียกวา่อโคจร.”๓๐ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอ้เท็จจริงทางสังคมแลว้
จะพบว่าสถานท่ีๆ มีบุคคลดงักล่าวอยู่อาจหมายถึงทุกแห่ง เช่น หญิงหมา้ยอาจเดินไปตลาด ไป
โรงพยาบาล และ ท่ีอ่ืนๆ ได ้ดงันั้น ถา้พระสงฆไ์ม่ส ารวมอินทรียข์องตนแลว้ ทุกสถานท่ีทีๆ ไปอาจ
ถือเป็นท่ีอโคจร นัน่เอง  
 ในคมัภีร์พระวินยัปิฎก มหาวรรค ปรากฏหลกัฐานว่าพระพุทธเจา้และภิกษุจ านวนหน่ึงก็
เคยรับนิมนตห์ญิงงามเมือง (หญิงแพศยา) มีนามวา่ อมัพปาลี เพื่อไปฉนัภตัตาหาร ณ สถานท่ีๆ หญิง
คนดงักล่าวอาศยัอยู่๓๑ ถา้พิจารณาอยา่งผิวเผนิอาจกล่าวไดว้า่พระองคไ์ดเ้สด็จไปในท่ีอโคจร แต่เม่ือ
พิจารณาท่ีวตัถุประสงคข์องการไปในสถานท่ีแห่งนั้นแลว้ การท าให้หญิงงามเมืองคนหน่ึงมีโอกาส
สร้างบุญกุศลก็ถือเป็นการกระท าท่ีดีงามและเป่ียมดว้ยความเมตตากรุณา ซ่ึงในเวลาต่อมาหญิงคน
ดงักล่าวก็ไดอ้อกบวช และบรรลุธรรมในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่สถานท่ีต่างๆ จะเป็นท่ีอ
โคจรหรือไม่ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคท่ี์ไป และความสามารถในการส ารวมอินทรียข์องตวัพระสงฆ์
เองเป็นส าคัญ ดังนั้ น ในกรณีของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บุญเกิด กล่าวถึงนั้ น การท่ี
พระสงฆ์ไปรับนิมนต์ท่ีผบัจึงมิไดเ้ป็นการกระท าผิดพระวินยั ตราบใดท่ีพระสงฆ์เหล่านั้นมิไดเ้ขา้
ไปในผบัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไปด่ืมสุรา หรือดูการแสดงโชวต่์างๆ แบบท่ีฆราวาสมกักระท ากนั 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด อาจพอสรุปไดว้า่การวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์เป็นส่ิงท่ีบุคคลทัว่ไป
สามารถกระท าได ้แต่ควรเป็นไปอย่างระมดัระวงั และตั้งอยู่บนพื้นฐาน ๓ ประการ คือ ๑) บุคคล
ควรตระหนักในขอบเขตความรู้ของตน เพราะบุคคลทัว่ไปมกัพิจารณาไดแ้ค่สมณสารูปภายนอก
ของพระสงฆ์ ไม่สามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของท่านได ้จึงมิอาจยืนยนัไดว้่าพระสงฆ์รูป
หน่ึงๆ เป็นพระอรหันต์หรือไม่ หรือเป็นอริยสมณะระดบัใด อีกทั้งบุคคลโดยทัว่ไปมกัไม่ทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบั ศีลและธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ของพระสงฆ ์ดงันั้นบุคคลจึงควรศึกษาให้เขา้ใจ
ชดัเจนก่อนจึงจะท าการวิพากษ์วิจารณ์ ๒) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการวิพากษ์วิจารณ์ คือมีความ
เมตตาหรือปรารถนาดีต่อพระสงฆ์รูปนั้นๆ และพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มิได้มีเจตนาท่ีจะ
ท าลายช่ือเสียง หรือเจตนาไม่ดีอ่ืนๆ แอบแฝง เพราะถา้วิพากษว์ิจารณ์ดว้ยเจตนาท่ีไม่เป็นกุศลก็อาจ
เกิดบาปโทษต่อตนเองอีกดว้ย และ ๓) บุคคลควรเลือกใช้วิธีการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีสร้างสรรค์ อาทิ
เช่น การบอกกล่าวพระสงฆรู์ปนั้นๆ ดว้ยความสุภาพ หรือแจง้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้พระผูใ้หญ่หรือ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลพระสงฆ์ทราบเพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และพิจารณา
ตดัสินต่อไป ส่วนวิธีการท่ีพึงละเวน้ อาทิเช่น การติเตียนดว้ยค าท่ีหยาบคาย และการเผยแพร่หรือส่ง
ต่อขอ้มูลผา่นส่ือสังคมต่างๆ ซ่ึงมกัก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกวา้งก่อนมีการพิจารณาตรวจสอบ

                                                           
๓๐ ขุ.ม. (ไทย) ๖๖/๙๑๘/๕๗๔. 
๓๑ ว.ิม. (ไทย) ๗/๗๗/๑๒๓. 



๑๕๓ 

 

จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และพฒันาการประพฤติปฏิบติัตนของ
พระสงฆ ์และความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนท่ีย ัง่ยนืสืบต่อไป 
 
บรรณานุกรม 
เอกสารปฐมภูมิ 
มหามกุฏราชวทิยาลยั. (๒๕๓๔). พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั. 
เอกสารทุติยภูมิ 
บุญรอด บุญเกิด. (๒๕๕๙). คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ต. แสน

สุข อ. เมือง จ. ชลบุรี. สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
ทองยอ้ย แสงสินชยั. (๒๕๕๘). บาลีวนัละค า. สืบคน้เม่ือ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙, จาก

https://m.facebook.com/tsangsinchai/posts/๙๑๐๖๕๒๙๑๒๓๖๑๗๘๐ 
_______. (๒๕๖๐). ปาปมุต. สืบคน้เม่ือ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐, จากhttp://dhamma.serichon.us/%E

๐%B๘%๙B%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๙๓%E๐%B๘%๘๑%E๐%B
๘%B๐/%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B
๘%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%AD%E๐%B๙%๘๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๙%E
๐%B๘%A๗%E๐%B๙%๘ ๘%E๐%B๘%B๒ -%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๒ -
%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๐- %E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B๘%E๐%B๘%๙๔ -%E
๐%B๙%๘๑/ 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. (๒๕๕๔). วิพากษ์วิจารณ์. สืบคน้เม่ือ ๑๒ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙, จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ (ชัชวาล ชินสโภ). ประธานกัมมฏัฐานาจริยะแห่งศูนยก์ลางการศึกษา
วปัิสสนาธุระพุทธวิหาร วดัพระธรรมจกัร ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก. สัมภาษณ์, ๕ 
กนัยายน ๒๕๕๙. 

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๓). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. 
นนทบุรี: โรงพิมพเ์พิ่มทรัพยก์ารพิมพ.์ 

_______. (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 

พระไพศาล วิสาโล. (๒๕๕๙). เจา้อาวาสวดัป่าสุคะโต หมู่ ๘ บา้นใหม่ไทยเจริญ ต. ท่ามะไฟหวาน     
อ. แก่งคร้อ จ. ชยัภูมิ. สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙. 

http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0
http://dhamma.serichon.us/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0


๑๕๔ 

 

สม เด็ จพ ระวัน รัตน์  (แดง สี ลวฑฺฒนมหาเถร) . (ม .ป .ป .).  ศี ลของพระและสมณ วิสั ย . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธ์รรมสภา. 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๕๗). สมณสารูป. สืบค้นเม่ือ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙, จาก 
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E๐ %B๘ %AA%E๐ %B๘ %A๑ %E๐ %B๘ %
๙๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๙%E๐%B๘%๙B-%E
๐%B๙%๙๒%E๐%B๙%๙๓%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%A๓%E๐%B
๘%B๒%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%A๑-%E๐%B๙%๙๒%E๐%B๙%๙๕%E๐%B๙%
๙๕%E๐%B๙%๙๗  

http://www.royin.go.th/?knowledges=%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25๙๓%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B
http://www.royin.go.th/?knowledges=%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25๙๓%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B


ภาคผนวก ข 

ข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบตอบรับการให้สัมภาษณ์ 

 

ข้อค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

๑. ท่านคิดวา่ ค  าวา่ “สมณะ” ท่ีท่านเขา้ใจเหมือน หรือ ต่างจากท่ีคนทัว่ไป (ผูท่ี้ไม่ใช่
นกัวชิาการดา้นพุทธศาสนา) เขา้ใจอยา่งไรบา้ง 

๒. ท่านคิดวา่ พระสงฆท่ี์เขา้ถึงสมณสารูปพึงมีคุณลกัษณะอยา่งไรบา้ง  
๓. ท่านคิดวา่ สาเหตุ / ปัจจยัท่ีท าใหพ้ระสงฆจ์  านวนหน่ึงไม่สามารถเขา้ถึงสมณ

สารูปไดมี้อะไรบา้ง และขอ้ใดถือวา่ส าคญัท่ีสุดในความคิดของท่าน เพราะเหตุใด 
๔. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทยอยา่งไรบา้ง 

 
 
 
     คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
      นาวสาววรัิญจณ์ภคั  พรหมวปัิศยา (ผูว้จิยั) 
               นายสุปรียส์  กาญจนพิศศาล (ผูร่้วมวจิยั) 
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๑๖๔

ภาคผนวก ค  

กจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 



๑๖๕

รูปภาพโครงการ “วถิแีห่งพุทธแท้ : เร่ืองควรรู้ก่อนเข้าสู่เพศบรรพชิต” 

วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเรียนรวมและปฏบิัติการ ๑๓ ช้ัน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 



๑๖๖ 

 

 



๑๖๗

รูปภาพโครงการ “อบรมวปัิสสนากรรมฐาน” 

ระหว่างวนัที ่3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์กลางการศึกษาวปัิสสนาธุระพทุธวหิาร 

วดัพระธรรมจักร ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวดันครนายก 



๑๖๘



๑๖๙

รูปภาพโครงการ 

“นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ : มารยาทชาวพทุธทีพ่งึปฏบัิติต่อพระสงฆ์” 
วนัที ่16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏบิัติการ13 ช้ัน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  



ภาคผนวก ง 

แบบสรุปโครงการวจิยั 

สัญญาเลขที ่ว. ๐๑๖/๒๕๕๙ 
ช่ือโครงการ สมณสารูปของพระสงฆไ์ทยในมุมมองของพุทธปรัชญา 
หัวหน้าโครงการ ดร.อญัชลี ปิยปัญญาวงศ ์และคณะ 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
โทรศพัท ์๐๙๔-๑๔๙๗๙๙๓ Email: unch.5555@hotmail.com, wirunnapak_p@rmutt.ac.th 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            ในยุคปัจจุบนักระแสของการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมทางลบของพระสงฆเ์ป็นไปอย่าง
แพร่หลาย ถึงแมพ้ระสงฆท่ี์กระท าผดิพระวินยัจะมีเพียงไม่ก่ีรูป แต่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนก็ส่งผล
กระทบต่อวงการสงฆ์และความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี ค  าว่า “สมณ
สารูป” มกัถูกผูว้ิจารณ์ใช้เป็นเสมือนเกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรมประการหน่ึงท่ีมีต่อการกระท า
ของพระสงฆ์ ทั้งท่ีจากการสืบคน้จากพระไตรปิฎกทุกเล่ม ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจา้ทรงใช้ค  า
ดงักล่าวในการตดัสินความถูก ผิด ดี ชัว่ ของการกระท าของพระสงฆ์แต่อย่างใด แต่พบในพระ
อรรถกถาเพียง ๔ แห่ง ซ่ึงพระอรรถกถาจารยไ์ด้บญัญติัค าน้ีข้ึนโดยมิได้อธิบายขยายความให้
ชดัเจน ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษามโนทศัน์เก่ียวกบัสมณสารูปของพระสงฆ์ทั้งจากคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาและจากมุมมองของพุทธปรัชญา เพื่อเป็นบรรทดัฐานในการพฒันาสมณสารูป
ของพระสงฆต่์อไป     

วตัถุประสงค์ 
             ๑)   เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสมณสารูปในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
            ๒)   เพื่อวิเคราะห์สมณสารูปตามแนวคิดของพุทธปรัชญา 
            ๓)   เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆไ์ทย 

ผลการศึกษา 
๑) เม่ือพิจารณาจากรากศพัทข์องค าวา่ “สารูป” และความสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์เก่ียวกบั

สมณะในพระพุทธศาสนา ท าให้พบวา่ ค าวา่ “สมณสารูป” น่าจะหมายถึง ลกัษณะท่ี
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เกิดข้ึนพร้อมความเป็นสมณะ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีครอบคลุมทั้งพฤติกรรมทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ

๒) สมณะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) อริยสมณะ หมายถึง บุคคล
ท่ีสามารถละสังโยชน์ไดอ้ย่างน้อยสามขอ้แรก ไดแ้ก่บุคคลเหล่าน้ีคือ พระโสดาบนั 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์๒) สมมติสมณะ หมายถึง นกับวชหรือ
พระสงฆโ์ดยทัว่ไปท่ีพยายามปฏิบติัสมณธรรมเพื่อใหบ้รรลุเป็นอริยสมณะ   

๓) สมณสารูปแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) สมณสารูปภายนอก หมายถึง การ
แสดงออกทางกายและวาจาท่ีเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ ของ
พระสงฆ์ และ๒) สมณสารูปภายใน หมายถึง ระดบัของจิตท่ีเป็นอิสระจากกิเลส/
สังโยชน์อยา่งนอ้ยสามขอ้แรก หรือถา้พิจารณาโดยละเอียดก็คือจิตท่ีเขา้ถึงวสุิทธิ ๗  

๔) ประเด็นเร่ืองสมณสารูปเป็นประเด็นหน่ึงในพุทธปรัชญาในส่วนของจริยธรรม 
เน่ืองจากสมณสารูปเป็นเกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรมเกณฑ์หน่ึงท่ีใช้พิจารณาความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของการกระท าต่างๆ ของพระสงฆ ์ 

๕) การพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบนั ถา้การกระท านั้นๆ ไม่
สามารถเทียบเคียงกบับทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้จ  าเป็นตอ้งใช้
เกณฑอ่ื์นร่วมดว้ย นัน่คือ ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา โดย
มีเกณฑย์อ่ย ๔ กลุ่ม ดงัน้ี ๑) ความเป็นคนเล้ียงง่าย บ ารุงง่าย ๒) ความเป็นคนมกันอ้ย 
สันโดษ และไม่สะสม ๓) การเป็นผูข้ดัเกลา ก าจดั และมีอาการน่าเล่ือมใส ๔) การ
เป็นผูไ้ม่คลุกคลี และปรารภความเพียร 

๖) การวิพากษว์จิารณ์สมณสารูปของพระสงฆค์วรเป็นไปดว้ยความระมดัระวงัเน่ืองจาก
เหตุผล ๒ ประการ คือ ๑) บุคคลโดยทัว่ไปมิอาจล่วงรู้ระดบัจิตของพระสงฆแ์ต่ละรูป
ได ้จึงไม่สามารถแยกไดว้่าพระสงฆ์รูปใดเป็นอริยสมณะหรือสมมติสมณะ และ ๒) 
บุคคลโดยทัว่ไปอาจขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบญัญติัแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ 
ของพระสงฆ์ จึงอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิดได้โดยง่าย ดงันั้น 
หลกัการพื้นฐานในการวพิากษว์จิารณ์สมณสารูปของพระสงฆจึ์งมี ๓ ประการ คือ 1) 
บุคคลควรตระหนักในขอบเขตความรู้ของตน 2) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการ
วพิากษว์จิารณ์ และ 3) บุคคลควรเลือกใชว้ธีิการวพิากษว์จิารณ์ท่ีสร้างสรรค์  

๗) สาเหตุท่ีท าให้พระสงฆไ์ทยไม่สามารถเขา้ถึงความมีสมณสารูปไดมี้ ๔ ประการ คือ 
๑) พระสงฆ์ ๒) พุทธศาสนิกชน ๓) องค์กรดา้นการศึกษา และ ๔) สภาพแวดลอ้ม
ทางเทคโนโลยี ทั้งน้ี สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้พระสงฆ์ไม่มีสมณสารูปส่วนใหญ่



๑๗๒

เ กิดจากตัวพระสงฆ์เอง และพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ในสังฆปริมณฑล ตลอดจน
พุทธศาสนิกชน ดงันั้น แนวทางการพฒันาสมณสารูปของพระสงฆ์จึงจ าเป็นต้อง
อาศยัตวัพระสงฆเ์อง และผูท่ี้ก ากบัดูแลความประพฤติของพระสงฆใ์นระดบัรากหญา้ 
อนัไดแ้ก่ พระอุปัชฌาย ์และพระผูใ้หญ่ในวดั เป็นส าคญั เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด
กบัพระสงฆม์ากท่ีสุด และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในเร่ืองการการปฏิบติัตนให้
เหมาะสมกบัเป็นพระสงฆ ์และการปฏิบติัภาวนา ส่วนพุทธศาสนิกชนนั้นก็ควรศึกษา
พระธรรมวินยัเพื่อให้มีความรู้ในการดูแลและมีปฏิสัมพนัธ์พระสงฆ์ให้ถูกตอ้งตาม
หลักพระวินัย  ส าหรับประเ ด็นปัญหาเ ก่ียวกับองค์กรด้านการศึกษา  และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีนั้ น อาจถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมา และเป็น
ประเด็นท่ีบุคคลหลายฝ่ายในสังคมควรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา อาทิเช่น พระ
ผูใ้หญ่ในวดั พระอุปัชฌาย ์และผูบ้ริหารพระสังฆาธิการทุกระดบั ตลอดจนมหาเถร
สมาคม เป็นตน้ 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
๑) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัสงฆ์อ่ืนๆ สามารถน า

ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีไปบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนได ้
๒) สถาบนัการศึกษาต่างๆ สามารถจดัโครงการเพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัพระวินยัของ

พระสงฆ์ และข้อควรปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์กับพระสงฆ์ให้แก่คณาจารย์ 
เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาของสถาบนัการศึกษาของตนได ้ 

๓) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา และหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลพระสงฆ ์อาทิ
เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และเถรสมาคม สามารถน า
งานวิจยัน้ีไปพิจารณาเพื่อประกอบการจดัวางนโยบายและจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
สมณสารูปของพระสงฆไ์ด ้

๔) มหาวิทยาลยัมหิดล ได้น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์โดยการจดัโครงการอบรม
วิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร  ว ัดพระ
ธรรมจักร ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ระหว่างว ันท่ี 3-5 
พฤศจิกายน 2560 

๕) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ไดน้ าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์โดยการ
จดัโครงการ “วิถีแห่งพุทธแท ้: เร่ืองควรรู้ก่อนเขา้สู่เพศบรรพชิต” ณ ห้องประชุม
อาคารเรียนรวมและปฏิบติัการ13 ชั้น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 



๑๗๓

๖) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ไดน้ าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์โดยการ
จัดโครงการ “นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ : มารยาทชาวพุทธท่ีพึงปฏิบติัต่อ
พระสงฆ์” ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ13 ชั้ น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560  

การประชาสัมพนัธ์ 
๑) การน าเสนอบทความวิจยัเร่ือง “การวิพากษ์วิจารณ์สมณสารูปของพระสงฆ์” ใน

งานสัมมนาวชิาการระดบัชาติ ณ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เม่ือวนัท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ (สามารถติดตามผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

๒) การประชาสัมพนัธ์ของทางมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัอยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการ 



ประวตัหิัวหน้าโครงการวจิยั 

๑. ดร.อญัชลี  ป ิยปัญญาวงศ ์
๒. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
๓. ต าแหน่งปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ าสาขามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ต าบลคลองหก อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
๑๒๑๑๐โทรฯ ๐๙๔-๑๔๙๗๙๙๓  อีเมลล ์wirunnapak_p@rmutt.ac.th  และ 
unch.5555@hotmail.com 

๔. ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ช่ือวุฒิ สาขา/วชิาเอก สถาบัน ช่วงปีพ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต 
ปรัชญา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ๒๕๕๕-

๒๕๕๙ 
ปริญญาโท อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 
ปรัชญา จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั 
๒๕๔๕-
๒๕๔๘ 

ปริญญาโท ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต 

จิตวทิยา 
การปรึกษา 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

๒๕๔๐-
๒๕๔๓ 

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร 
บณัฑิต 

พยาบาล
ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 
มหิดล 

๒๕๓๔-
๒๕๓๗ 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัร 
วชิาชีพครู 

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช 

๒๕๔๗-
๒๕๔๘ 

๕. ประสบการณ์การท าวิจยัและเขียนบทความ 
๑. งานวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง “ปัจจัยท่ีท ำให้นักศึกษำขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน 

แรงจูงใจในกำรเรียน และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกทำงมหำวิทยำลัยเพ่ือ
ส่งเสริมกำรเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ”  (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักวิจัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๒. Piyapanyawong, A.  (๒๐๑๘ ) .  An Analysis of Love Development in Buddhism. 
Academic Services Journal Prince of Songkla University. ๒๙ (๑), ๑๗๔-๑๘๗. 
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๑๗๕

ประวตัผู้ิร่วมวจิยั 

๑. ดร.สุปรยีส์  กาญจนพิศศาล 
๒. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  

๓. ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
๙๙๙ อาคารประชาสังคมอุดมพฒัน์ชั้น ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐  โทรฯ ๐๙๔-๔๑๕-๙๕๕๔   
อีเมลล ์ supreeac@hotmail.com  

๔. ประวติัการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือวุฒิ สาขา/วชิาเอก สถาบัน ช่วงปีพ.ศ. 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต 

ศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ 

ปริญญาโท ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต 

ศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ๒๕๕๐-
๒๕๕๔ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บณัฑิต 

การตลาด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ๒๕๔๔-
๒๕๕๐ 

๕. ผลงานทางวชิาการ 
๑. Kanjanapisarn, S.  (๒๐๑๒) .  A Study of Buddhadasa Bhikkhu’ s Concept of Death 

before Death.  International Journal of Buddhist Thought & Culture. ๑๘, ๑๕๙-
๑๗๐. 

๒. Kanjanaphitsarn, S.  (๒๐๑๓).  An Analytical Study of Euthanasia in Buddhism with 
Special Reference to the Case of Buddhadasa Bhikkhu’s Death. International Journal 
of Buddhist Thought & Culture. ๒๑, ๑๔๑-๑๕๔. 

๓. สุปรียส์  กาญจนพิศศาล, จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, และสมสิทธ์ิ อสัดรนิธี. (๒๕๕๗). 
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาปี ๓. รายงาน

mailto:supreeac@hotmail.com


๑๗๖ 

 

โครงการวิจยัของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล และส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

๔. สุปรียส์  กาญจนพิศศาล, จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, และสมสิทธ์ิ อสัดรนิธี. (๒๕๕๗). 
โครงการเร่ิมต้นเม่ืออวสาน : การเติบโตด้านในของเยาวชนผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้าย. รายงานโครงการวิจยัศูนยเ์รียนรู้และพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจรและ
บริบาลผูป่้วยระยะทา้ย. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนยจิ์ตตปัญญา
ศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล   

 
                                  


