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บทที ่1 

โลกทัศน์อสีาน 

 

 เน้ือหาในบทน้ีเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงโลกทศัน์ของคนอีสาน ซ่ึงเป็นบทพื้นฐานท่ีส าคญั
ท่ีจะน าผูศึ้กษาให้ไปสู่การเรียนรู้เก่ียวกบั “ศาสนาและการปฏิบติัตามศาสนาในอีสาน” อนัเป็นหวัใจ
ของต าราเล่มน้ี  
 ส าหรับค าวา่ “โลกทศัน์” (Worldviews) คือส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานอนัหน่ึงท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์ถือวา่
เป็น “ความเช่ืออย่างมีระบบ” ท่ีเกิดจากการประมวล การหย ัง่รู้ และประสบการณ์ของแต่ละคน 
การศึกษาถึงโลกทศัน์จึงเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะไขไปสู่ความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องคน ใน
สังคมอีสานก็เช่นเดียวกนัการจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัลทัธิ ศาสนาและการปฏิบติัตามศาสนา 
นบัวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงรากฐาน “โลกทศัน์ของชาวอีสาน” ทั้งน้ีเพื่อให้เขา้ใจ
ในส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของลทัธิ ความเช่ือ หรือศาสนาของชาวอีสาน 

 

1. โลกทศัน์ (Worldviews) 
 

 ค าวา่ “โลกทศัน์” มีผูพ้ยายามใหค้  าจ  ากดัความไวม้ากมาย ส่วนใหญ่มีทศันะท่ีโนม้เอียงไปวา่ 
“ความเห็น ความคิดเห็น ความเขา้ใจท่ีมีต่อโลกและธรรมชาติ” ดงัเช่น 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลค าวา่ “โลก” วา่หมายถึง แผน่ดิน โดย
ปริยายหมายถึงหมู่มนุษย ์ส่วนค าวา่ “ทศัน์” (ทรรศนะ) หมายถึง ความเห็น การเห็น ส่ิงท่ีเห็น เคร่ืองท่ี
เห็น นอกจากน้ียงัมีคนอ่ืนๆ เช่น William L.Braley, Robert Redfield, สิทธ์ิ บุตรอินทร์, ธวชั ปุณโณทก 

และ รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ ์ซ่ึง อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : 3-4) ไดน้ าเสนอเอาไว ้

 Braley นิยามโลกทศัน์ไวใ้นหนงัสือ An Introduction to Comparative Religions โลกทศัน์ 
คือ แบบหรือโครงสร้างของโลกท่ีปรากฏให้เห็น เช่น โลกทศัน์ของสังคมล่าสัตว ์ก็คือความรู้สึกท่ีเขา
ไดรั้บการฝึกฝนในการสังเกตเก่ียวกบัสัตว ์ความรู้สึกตอ้งการอาหารและความต่ืนเตน้เดือดดาล ในขณะ
ท่ี Redfield เห็นวา่ โลกทศัน์คือสภาพท่ีบุคคลในสังคมมองเห็นตวัเขาและความสัมพนัธ์ของตวัเขากบั
สภาพแวดลอ้ม 
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 นิยามของ Redfield ยงัมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัวิชาการคนไทย ดงัเช่น 
สิทธ์ิ ซ่ึงเคยนิยามไวใ้นหนังสือโลกทศัน์ของไทยลานนา เขานิยามโลกทศัน์ว่า “ปรัชญาอันเป็น
ประมวลแนวคิดและความเช่ือซ่ึงเป็นตวัการก าหนดอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการด าเนินชีวิตดา้น
ต่างๆ ของมนุษย”์ สอดคลอ้งกบั ธวชั ท่ีให้ไวใ้นหนงัสือวรรณกรรมอีสานวา่โลกทศัน์คือ “ผลรวมของ
มโนทศัน์ของบุคคลแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละระบบท่ีมีต่อส่ิงท่ีอยูร่อบตวัและจกัรวาล” ในขณะท่ี รุ่งธรรม 
ก็มองตรงกนัวา่โลกทศัน์คือ “ทศันะความเห็น หรือความเขา้ใจต่อโลกหรือจกัรวาล” 

 โดยสรุป โลกทศัน์หรือชีวทศัน์ (worldviews) คือ ทศันะท่ีเกิดจากความเช่ืออยา่งมีระบบ 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือความเห็น ความคิดเห็น ความเขา้ใจท่ีมีต่อโลกและธรรมชาติของบุคคล 

 

2. ความส าคญัของโลกทศัน์ 

 

 โลกทศัน์เป็นรากเหงา้ของความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของพฤติกรรม การท่ีคนเราจะ
แสดงออกเช่นไร แสดงบทบาทอะไร ข้ึนอยูก่บัโลกทศัน์และความเช่ือเป็นตวัก าหนด เช่น บางสังคมมี
ความเช่ือว่า “ผีแถน” เป็นผูรั้กษาและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้โลกมนุษย์ ฉะนั้นจึงมีการ
แสดงออกดว้ยการบูชาแถนและจุดบั้งไฟเพื่อร้องขอต่อแถน 

 ส าหรับเร่ืองโลกทศัน์ อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : 12) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัวา่ 

 1) โลกทศัน์เป็นตวัก าหนดทิศทางหรือวถีิชีวติของแต่ละคน สังคมแต่ละสังคม 

 2) โลกทศัน์เป็นตวัก าหนดทิศทางและวถีิชีวติของสังคมมนุษย ์

 3) โลกทศัน์เป็นมาตรฐานในการตดัสินตนเองและตดัสินคนอ่ืน 

 4) โลกทศัน์เป็นตวัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในตนเองและคนอ่ืน 

 

3. ขอบเขตของโลกทศัน์ 

 

 อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : 12-15) เสนอไวว้า่ โลกทศัน์ครอบคลุมใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

 1) โลกทศัน์ท่ีคนมีต่อคน (Man to Man) 
 2) โลกทศัน์ท่ีคนมีต่อธรรมชาติ (Man to Nature) 
 3) โลกทศัน์ท่ีคนมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ (Man to Super nature) 
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 3.1) โลกทัศน์ทีค่นมีต่อคน ซ่ึงสามารถแยกเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

   1) ต่อความเป็นคน คือทศันะท่ีแยกแยะไดว้่าความเป็นคนคืออย่างไร คนท่ีไดช่ื้อวา่มี
ความเป็นคนนั้นมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง ซ่ึงมิไดห้มายถึงเฉพาะทางกายภาพหรือรูปสมบติัเท่านั้น ดงัค า
กล่าวท่ีว่า “คอหยกัๆ สักแต่ว่าคน” ความเป็นคนมุ่งเอาความสมบูรณ์ดา้นจริยธรรมเป็นหลกั ดูว่ามี
คุณธรรม มีความสมบูรณ์ทางจิตใจมากน้อยเพียงใด รู้ว่าอะไรคือความงาม ไม่งาม อะไรคือบาป บุญ 
คุณ โทษ คุณค่าแท ้คุณค่าเทียม มีความรับผดิชอบ ชัว่ดี  หริโอตปะ มีสัปปุริสธรรม 7 คือ เป็นผูรู้้จกัเหตุ 
รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกับุคคล รู้จกัชุมชนหรือสังคม รู้จกัประมาณ และรู้จกักาลเวลา 

   2) ต่อเพศ เช่น ชาย หญิง นกับวช และผูท่ี้มีบุคลิกคร่ึงๆ กลางๆ เช่น กะเทย 

   3) ต่อวยั เช่น วยัเด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ วยักลางคน ผูเ้ฒ่า หรือค าวา่ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่น
ใหญ่ รุ่นกะเตาะ วนัเอา๊ะๆ วยัเด็ก อาวุโส 

   4) ต่อเครือญาติ เช่น คู่ครอง บุพพการี ผูร่้วมสายโลหิต แนวหรือซุม บริวาร 

   5) ต่อชาติพนัธ์ุ เช่น ลาว เขมร ส่วย โซ่ กะเลิง ยอ้ ภูไท ญวน จีน 

   6) ต่อสถานภาพทางเศรษฐกจิ เช่น คนจน คนรวย คนข้ีทุกขย์าก ผูมี้กิน ผูไ้ม่มีกิน ผูมี้
อนัจะเหลือกิน เศรษฐี มหาเศรษฐี อภิมหาเศรษฐี 

   7) ต่อสถานภาพทางสังคม เช่น เร่ืองของชนชั้นต่างๆ ไดแ้ก่ ชนชั้นต ่า กลาง สูง หรือ
ค าวา่พวกไฮโซ (Hi-Society), Hiclass, Lowclass คุณหญิง คุณนาย ไพร่ กฎมพี ศกัดินา 

   8) ต่อการศึกษา เช่น ประถม มธัยม อุดม ปริญญาตรี โท เอก ปวส. ปวช. มหาเปรียญ 
รวมถึงทศันะต่อสถาบนัการศึกษา 

   9) ต่อสังคม เช่น วฒันธรรม ถ่ินท่ีอยู ่จารีต ประเพณี สิทธิเสรีภาพ กฎหมาย การ
ปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

 3.2) โลกทัศน์ทีค่นมีต่อธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแยกเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

   1) ส่ิงมีชีวติ แยกเป็นสัตวแ์ละพืช 

    1.1) สัตว์ 

     -สัตวมี์คุณ สัตวเ์ล้ียง สัตวใ์ชง้าน สัตวใ์ชเ้ป็นอาหาร เช่น ควาย ววั ชา้ง มา้ หมู 
เป็ด ไก่ 

     -สัตวมี์โทษ เช่น สัตวมี์พิษทั้งหลาย 

     -สัตวต์วัใหญ่และสัตวท่ี์มีรูปร่างลกัษณะแปลกประหลาด 
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    1.2) พชื 

     -พืชใหคุ้ณ 

     -พืชเป็นอาหาร 

     -พืชเป็นยา 

     -พืชใหโ้ทษ 

   2) ส่ิงไม่มีชีวติ ไดแ้ก่ ส่ิงไม่มีจิตใจ ไม่มีวญิญาณทั้งหลาย 

 3.3) โลกทัศน์ทีค่นมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ สามารถแยกเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

   1) ศาสนา ลิทธิ ความเช่ือ 

   2) ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ 

   3) ภูต ผ ีปีศาจ วิญญาณ 

   4) ความเลน้ลบั มหศัจรรย ์

 

4. โลกทศัน์ของชาวอสีานต่อคน 

 

 ความคิด ความเช่ือหรือโลกทศัน์ของชาวอีสานท่ีมีต่อคนเป็นส่ิงท่ีมีมานาน โลกทศัน์น้ีมีส่วน
อยา่งส าคญัต่อต่อพฤติกรรมและการปฏิบติัของชาวอีสาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติัท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน
และสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่
 อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534) ไดก้ล่าวถึงโลกทศัน์ของชาวอีสานท่ีมีต่อคน โดยน าเสนอไว ้ดงัน้ี 

 1) การเกดิเป็นคน ความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดเป็นคนของชาวอีสานส่วนใหญ่มกัจะปรากฏใน
กลุ่มผูมี้อายมุาก ซ่ึงเช่ือเร่ืองการเกิดตามเร่ืองปฐมบรมกลัป์หรือปฐมมูลท่ีกล่าวถึงการเกิดข้ึนของมนุษย ์
โลก จกัรวาล สรรพส่ิงต่างๆ และธรรมชาติ 

 ปู่ สังไคสาย่าสังกะสีคือตวัอย่างหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือของคนอีสานท่ีเช่ือเก่ียวกบัการ
เกิดข้ึนของมนุษย ์ดงัท่ีปรากฏวา่ 
 

  [ในสมยัปฐมบรมกลัป์ท่ียงัไม่มีพ้ืนดิน แต่มีแต่ลม แดง (ความร้อน) และน ้ า ซ่ึงพ้ืน 

 น ้านั้นกวา้งใหญ่ไพศาลมาก ธรรมชาติมีลมพดัและแดดเผาพ้ืนน ้ าอยูเ่ป็นเวลานาน  
 จนเกิดเป็นเปลวความร้อนระอุ เม่ือลมพดัและแดดเผาพ้ืนน ้ านานเลยเกิดเป็น 

 “ข้ีตมปลวก” (ฟองน ้ าผสมกบัส่ิงปฏิกลูจบักนัเป็นกอ้น) จบักนัเป็น 2 กอ้น แต่ละ 

 กอ้นเท่ารอยไก่ (รอยกระจง) ต่อมาไดเ้กิดเป็นตน้ไมเ้ลก็ๆ เท่าล าเทียนข้ึนบนข้ีตม 
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 ปลวกและข้ีตมปลวกไดก้ลายเป็นเกาะและพ้ืนดิน 2 เกาะท่ีแยกขาดกนั จากนั้น 

 มหาเทพองคห์น่ึงคือ “พระปฐม” ไดถู้เหง่ือไคลของตนเองใหก้ลายเป็นผูช้ายมีช่ือวา่  
 “ปู่สงัไคสา” และไดถู้กอีกคร้ังใหก้ลายเป็นผูห้ญิงช่ือ “ยา่สงัไคสี” แต่ใหไ้ปอยูอี่กเกาะ 

 หน่ึง คร้ันต่อมาไดเ้กิดพายพุดัทั้งสองเกาะเขา้หากนั ท าใหปู่้สงัไคสาและยา่สงัไคสีได ้

 อยูร่่วมกนั ทั้งสองไดน้ าน าดินมาป้ันเป็นมนุษย ์สตัว ์พืช และส่ิงต่างๆ ข้ึน เกิดเป็น 

 สรรพส่ิงต่างๆ ข้ึน มนุษยไ์ดกิ้นขา้วจากท่ีปู่และยา่ไดส้ร้างข้ึนไวแ้ละเกิดมีก าลงัวงัชา  
 มีตณัหาราคะ สมสู่จนเกิดเจริญเผา่พนัธ์ุเป็นชาวอีสาน] 
 

 ชาวอีสานเช่ือว่าปู่ สังไคสาย่าสังไคสีเป็นมนุษยคู์่แรกของโลก และถือว่าปู่ ย่าคู่น้ีมาจากฟ้า
โดยแถน (พระปฐม) ส่งให้มาเกิด และสรรพส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่บนพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช 
ส่ิงมีชีวติต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากแถนเป็นผูส้ร้าง 

 2) ความเป็นคน ตามความเช่ืออีสาน ชาวอีสานเช่ือวา่การเกิดมาเป็นคนนั้นตอ้งเกิดเป็นอยา่ง
อ่ืนมาก่อน ทั้งน้ีแลว้แต่บุญวาสนาในการเกิดของแต่ละคน แต่การเกิดมาเป็นคนก็ยงัถือวา่เป็นมาชดใช้
กรรม  
 ความเช่ือของชาวอีสานเช่นน้ีได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาท่ีเช่ือเร่ืองบุญกรรม ชาติ
ปัจจุบนัและอดีตชาติ การเกิดมาจึงเป็นการมาชดใชก้รรมจากชาติท่ีแลว้ แต่การเกิดเป็นคนก็ถือวา่เป็น
ส่ิงท่ีประเสริฐ เน่ืองการเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการเกิดยาก ไม่เหมือนสัตวอ่ื์นๆ ท่ีเกิดง่ายและเกิดมาเพื่อเพื่อ
ชดใช้กรรมโดยท่ีไม่มีวนัหลุดพน้ การเกิดยากของมนุษยช์าวอีสานจึงเช่ือว่าจะตอ้งหมัน่ท าความดี มี
ความเพียร อุตสาหะ ไม่รังเกียจเบียดเบียนผูอ่ื้นๆ ชาวอีสานถูกหล่อหลอมจากความเช่ือน้ีให้ฝึกฝนและ
หมัน่ท าความดี และชาวอีสานจะยกยอ่งคนท่ีมีคุณลกัษณะเช่นน้ีว่าเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เรียกว่า “มีความ
เป็นคน” 

 นอกจากน้ีคนท่ีไดช่ื้อวา่มีความ “เป็นคน” ในทศันะของชาวอีสานยงัมีตามลกัษณะต่างๆ ซ่ึง 
อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : ) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

 -ยกยอ่งนบัถือคนท่ีมีความประพฤติดี ซ้ือสัตวสุ์จริต มีสัมมาอาชีวะ 

 -ยกยอ่งนบัถือคนท่ีท าความดีโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 -ยกยอ่งคนท่ีขยนัหมัน่เพียรในการท างาน 

 -ยกยอ่งนบัถือคนท่ีสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน  
 -ยกยอ่งนบัถือคนท่ีวางตวัพอดี 

 -ยกยอ่งนบัถือคนท่ีหนกัเอาเบาสู้  
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 -ไม่ลืมตวั  
 -ฯลฯ 

 อยา่งไรก็ตามการจะไดช่ื้อวา่เป็นคนท่ีสมบูรณ์หรือมีคุณค่าในฐานะท่ีเกิดมาเป็นคน ส าหรับ
ชาย หญิงจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 

 ผู้ชายอสีาน 

 ความเป็นผูท่ี้มีคุณค่าและสมบูรณ์ตามความเช่ือของชาวอีสานนั้นจะตอ้งมีคุณลักษณะท่ี
ส าคญัคือ มีการแสวงหาความรู้ ความรู้นั้นเป็นส่ิงส าคญั ส าหรับชายชาวอีสานจะตอ้งมีการศึกษาเล่า
เรียน เรียกว่า “บวชเรียนเขียนอ่าน” เพื่อเอาวิชามาใช้ครองตน ครองครอบครัว และประกอบสัมมา
อาชีพ  
 ส าหรับชายชาวอีสาน การบวชไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างบุญกุศลหรือตอบแทนคุณพ่อแม่
เท่านั้น แต่ถือวา่เป็นการศึกษาเล่าเรียน เป็นการขดัเกลาตนเองก่อนท่ีไปใชชี้วติครอบครัวและครองเรือน 
การบวชท่ีถือว่าไดมี้การฝึกฝนอบรมตนคือการบวชพระ เพราะจะท าให้เกิดความเขา้ใจในหลกัธรรม
พุทธศาสนา การปฏิบติั การครองศีล ฉะนั้นคนท่ีผา่นการบวชเป็นพระเม่ือเขา้สู่การครองเรือนแลว้ ชาว
อีสานจะถือวา่เป็นคนท่ีสมบูรณ์และใหก้ารยอมรับ เพราะผา่นการบวชมาก่อน 

 คุณลกัษณะของชายท่ีชาวอีสานเห็นวา่ “เป็นคน” (มีคุณธรรม ศีลธรรม ประพฤติปฏิบติัตาม
ครรลอง) เช่น 
 

  -เป็นผูมี้สัจจะวาจา มีจิตใจแน่วแน่ไม่เอนเอียง “ไม่กลบักรอก” 

  -มีความกลา้หาญเด็ดเด่ียว หนกัแน่น กลา้เผชิญกบัความล าบาก “หนกัเอาเบาสู้” 

  -ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นวชิาในการหาเล้ียงกาย “ใหอ้อกไปร ่ าไปเรียน” 

  -ตอ้งกตญัํูรู้คุณ “ตอบแทนบุญคุณพอ่แม่และผูมี้คุณต่อตนเอง” 

  -ตอ้งขยนัหมัน่เพียร “ใหเ้ฮด็ใหส้ร้าง” 

  -ฯลฯ 
 

 ผู้หญิงอสีาน 

 ผูห้ญิงในทศันะของชาวอีสานถือว่าเป็น “เพศแม่” มีความอ่อนแอทางเพศด้อยกว่าผูช้าย 
ผูห้ญิงอีสานถูกมองว่าเป็นผูต้ามมากกว่าผูน้ า อีกทั้งสังคมก็ให้คุณค่าและยกย่องความเป็นเพศชาย
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มากกวา่เพศหญิง ดงัเช่น “ผูช้ายเป็นชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั” ผูห้ญิงจึงถูกมองและถูกปฏิบติั
แตกต่างจากชาย 

  ผูห้ญิงในทศันะน้ีถูกคาดหวงัให้มีบทบาทเป็นแม่บา้น “แม่บา้นแม่เรือน” คอยปรนนิบติั
สามี เล้ียงดูอบรมลูก และท างานบา้น แต่ความเป็นครอบครัวของชาวอีสานก็ถือว่าผูห้ญิงเป็นบุคคลท่ี
ส าคญั เป็นคนท่ีคอยอุม้ชู ประคบัประคองชีวิตครอบครัว ดงันั้นในความ “เป็นคน” ของผูห้ญิงจึงมีนอ้ย
ไปกวา่ผูช้าย 

  คุณลกัษณะของผูห้ญิงในทศันะของชาวอีสานมีค่อนขา้งมากและมกัจะถูกกล่าวถึงใน
วรรณกรรมอีสานประเภทต่างๆ ในสุภาษิตค าสอน นิทานพื้นบา้น หรือในผญา กลอนล า บทเพลงลูกทุ่ง 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่แฝงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะหรือความเป็นคนของผูห้ญิงอีสาน 

  โลกทศัน์ของผูห้ญิงอีสานต่อความเป็นคนมีตวัอยา่งท่ีส าคญั โดยมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  -ยกยอ่งหญิงท่ีมีคู่ มีเหยา้เรือน “เป็นแม่บา้นแม่เรือน” 

  -แต่งงานแลว้ควรมีผวัเดียว ท าตนใหเ้มียท่ีดี 

  -เป็นหญิงตอ้งมีเสน่ห์ในการอาหาร 

  -เป็นหญิงตอ้งรักนวลสงวนตวั ถา้ยงัไม่มีคู่ครองตอ้งรักษาพรมจรรย ์

  -เม่ือมีคู่ครองแลว้ตอ้งปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของแม่บา้น 

  -ท าบุญใหท้านและรักษาศีลเป็นประจ า 

  -ฯลฯ 

 

  นอกจากคุณลกัษณะดงักล่าว ความเป็นคนอยา่งมีคุณค่าของผูห้ญิงท่ีชาวอีสานคาดหวงัใน
บทบาทคือ การเป็นหญิงท่ีมีคุณลกัษณะครบถว้นในประการต่างๆ ชาวอีสานเรียกว่า “เฮือนสามน ้ าส่ี” 
(เรือนสามน ้าส่ี) ไดแ้ก่ 

 

  เรือนสาม คือ 

   1) เรือนนอน รักษาบา้นเรือน เคร่ืองอุปโภคต่างๆ ใหส้ะอาดหมดจดไม่ใหบ้กพร่อง 

   2) เรือนครัว รักษาเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้สะอาด รวมถึงมีความสามารถ
ท าอาหารกินใหอ้ร่อย ถูกรสนิยมของสามีและครอบครัว 

   3) เรือนกาย รู้จกัรักษาเรือนร่างทรวดทรงให้สวยงามสะอาดหมดจด ตลอดรวมทั้ง
อวยัวะทุกส่วน ตั้งแต่ผมถึงเทา้ใหเ้หมาะสมกบัวยัอยูเ่สมอ  
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  น า้ส่ี คือ 

   1) น า้กนิ จดัหาน ้าสะอาดไวไ้ม่ใหข้าดแอ่ง 

   2) น า้ใช้ มีไวไ้ม่ใหข้าดตกบกพร่อง ไม่ขาดแอ่ง 

   3) น า้ใจ มีน ้าใจดีต่อคนและสัตว ์

   4) น า้ค า พดูจาไพเราะอ่อนหวาน พดูแต่ส่ิงเป็นจริงมีประโยชน์และรู้จกักาละเทศะใน
การพดู 

 3) การเคารพครู-อาจารย์ ครู-อาจารยถื์อว่าเป็นบุคคลส าคญัคนท่ีสองรองจากพ่อแม่ท่ีชาว
อีสานใหค้วามเคารพย  าเกรง ส าหรับความเช่ือชาวอีสาน ครู-อาจารย ์ถือวา่เป็นผูใ้ห้วิชาความรู้และเป็นผู ้
ท่ีมีบุญคุณท่ีจะตอ้งใหก้ารเคารพ การกราบไหวค้รู การระลึกถึงบุญคุณของครูชาวอีสานเช่ือวา่จะท าให้
เกิดเป็นสิริมงคลต่อชีวติ จะท าให้ชีวิตเจริญกา้วหนา้ แมจ้ะมีอุปสรรควิชาความรู้ของครู-อาจารยก์็จะท า
ใหผ้า่นพน้อุปสรรคไปได ้

 ดงันั้นแล้วคนอีสานจึงตอ้งมีการบูชาครู เคารพกราบไหวแ้ละระลึกถึงด้วยการข้ึนห้ิงบูชา 
การประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของครู 

 4) การปฏิบัติและนับถือกษัตริย์ กษตัริยใ์นความหมายของชาวอีสานคือพระเจา้แผ่นดิน มี
ฐานะเป็นผูป้กครอง ชาวอีสานใหค้วามเทิดทูนภกัดีและใหค้วามย  าเกรง ตามโลกทศัน์ของชาวอีสานต่อ
กษตัริย ์อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : 58-66) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 -กษตัริยพ์ึงปกครองบา้นเมืองดว้ยคุณธรรมคือเป็น “ธรรมราชา” ยึดหลกัธรรมส าหรับราชา 
อนัไดแ้ก่ ประเพณีธรรม ทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรธรรม ราชสังคหวตัถุ  
 -พึงยดึมัน่ในฮีตคองบา้นเมือง โดยเฉพาะคองสิบส่ี ดงัน้ี 

  1) แต่งตั้งผูซ่ื้อสัตย ์สุจริต ขยนัหมัน่เพียร ผูท่ี้ประชาชนเคารพย  าเกรงให้เป็นอุปฮาด ราช
มนตรี 

  2) หมัน่ประชุมอุปฮาดราชมนตรีช่วยกนัท านุบ ารุงบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรือง 

  3) ใหอ้ยูใ่นทศพิธราชธรรม 

  4) ถึงวนัปีใหม่ (สงกรานต)์ ใหนิ้มนตพ์ระภิกษุสงฆม์าเจริญพระพุทธมนตแ์ละสงน ้าภิกษุ
สงฆ ์(พิธีฮดสง) 
  5) ถึงวนัปีใหม่ใหเ้พี้ยพระยาน าเคร่ืองบรรณาการพร้อมทั้งน ้าอบน ้าหอมมามุรธาภิเษกฮด
สงเจา้เมือง 
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  6) ถึงเดือนหกนิมนตพ์ระภิกษุสงฆม์าเจริญน ้าพระพุทธมนตแ์ละถือน ้าพิพฒัน์สัตยาแก่เจา้
เมือง 

  7) ถึงเดือนเจ็ดใหเ้ล้ียงมเหสักหลกัเมือง บูชาเทวดาทั้งส่ี (ทา้วจตุโลกบาล) 
  8) ถึงเดือนแปดนิมนตภิ์กษุสงฆม์าช าระตอกหลกับา้นเมือง 

  9) ถึงเดือนเกา้ป่าวประกาสใหป้ระชาชนท าบุญขา้วประดบัดิน อุทิศกุศลแก่ญาติท่ีล่วงลบั
ไปแลว้ 

  10) ถึงเดือนสิบป่าวประกาศใหป้ระชาชนท าบุญขา้วสากหรือขา้วฉลาก (สลากวตัร) อุทิศ
กุศลแก่ญาติมิตรท่ีล่วงลบัไปแลว้ไปแลว้ 

  11) ถึงเดือนสิบเอ็ดใหป้ระชาชนท าบุญออกพรรษา 

  12) ถึงเดือนสิบสองทอดกฐินตามวดัวาอารามต่างๆ 

  13) ถึงเดือนสิบสองใหไ้พร่ฟ้ามารวมกนัท่ีหนา้พระลานหลวง แห่เจา้ชีวิตไปสรงน ้าใน
แม่น ้า และวนัข้ึน 13 ค  ่าเป็นวนัส่วงเฮือ (แข่งเรือ) 
  14) เป็นทา้วพญาใหมี้สมบติัคูณเมืองอนัประเสริฐ 14 อยา่ง (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2520 : 

157) คือ 

   1) หูเมือง ไดแ้ก่ ราชทูตผูฉ้ลาด 

   2) ตาเมือง ไดแ้ก่ นกัปราชญผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

   3) แก่นเมือง ไดแ้ก่ พระสงฆผ์ูท้รงพระธรรมวนิยัเคร่งครัด 

   4) ประตูเมือง ไดแ้ก่ เคร่ืองศาสตราวธุทั้งหลาย 

   5) ฮากเมือง ไดแ้ก่ โหราจารยผ์ูป้ราดเปร่ือง 

   6) เหงา้เมือง ไดแ้ก่ เสนาอ ามาตยผ์ูก้ลา้หาญ ซ่ือสัตย ์มัน่คง ไม่ใช่เสนาหมากข้ีกาหรือ
พวกหอยลอยตามคราด 

   7) ข่ือเมือง ไดแ้ก่ คานบา้นและตาแสงผูซ่ื้อสัตย ์

   8) ฝาเมือง ไดแ้ก่ ทแกลว้ทหาร ผูส้ามารถรบขา้ศึกชนะ 

   9) แปเมือง ไดแ้ก่ ทา้วพญาผูมี้ศีลธรรมอนัดี 

   10) เขตเมือง ไดแ้ก่ เสนาผูรู้้เขตบา้นดินเมือง 

   11) สติเมือง ไดแ้ก่ พอ่คา้วาณิช ผูม้ ัง่มี เศรษฐี 

   12) ใจเมือง ไดแ้ก่ แพทยห์รือหมอยารอบรู้เร่ืองพยาธ์ิ (โรค) 
   13) ค่าเมือง ไดแ้ก่ พลเมืองและทรัพยากรทั้งหลาย 
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   14) เมฆเมือง ไดแ้ก่ เทพยดาอารักษผ์ูป้กปักษบ์า้นเมือง 

 -กษตัริยพ์ึงปกป้องผองภยัแก่พศกนิกรใหร่้มเยน็เป็นสุข 

 -กษตัริยไ์ม่พึงท าสงครามแยง่ชิงบา้นเมืองอ่ืน ไม่แสวงหาสงครามเพราะจะท าให้ประชาชน
เดือดร้อนเป็นบาปกรรม 

 -กษตัริยพ์ึงใหค้วามรักเมตตาเก้ือกลูขนุนาง ขา้ราชการ รู้จกัปูนบ าเหน็จรางวลัแก่ผูป้ฏิบติังาน
จนเกิดผลดีแก่ชาติบา้นเมือง 

 -กษตัริยพ์ึงให้ความรักความเมตตาพศกนิกรอย่างเสมอหน้า ไม่ว่าจะเป็นขุนนาง ไพร่ฟ้า
ประชาชน 

 -กษตัริยต์อ้งมีพระทยัหนกัแน่นเท่ียงตรง พินิจพิจารณาใคร่ครวญใหถ่้องแท ้

 -กษตัริยใ์ห้พึงส ารวมในการพูดจา ก่อนตรัสตอ้งไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะตรัสแลว้ตอ้ง
ท าตามนั้น หรือเป็นกษตัริยต์รัสแลว้ไม่คืนค า 

 -กษตัริยพ์ึงมีพระทยักวา้งขวางโอบออ้มอารี ไม่ท าบาปกรรมเบียดเบียนพศกนิกร 

 -กษตัริยพ์ึงสั่งสอนอบรมแนะแนวทางให้พศกนิกรเป็นคนดี ประกอบสัมมาอาชีพ ปฏิบติั
ตามฮีตคองบา้นเมือง 

 -กษตัริยพ์ึงเป็นเอกอคัรศาสนูปถมัป์ เป็นผูเ้ล่ือมใสศรัทธาและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง 

 5) การปฏิบัติต่อเจ้านายหรือผู้ปกครอง เจา้นายในทศันะของชาวอีสานถือว่าเป็นบุคคลท่ีมี
ฐานะสูงกว่าตนเอง และเช่ือว่าเป็นผูมี้บุญวาสนามาเกิด ผูป้กครองของชาวอีสานจึงมีสถานะสูงกว่า
ตนเอง ดังนั้ นการปฏิบัติของผู ้ปกครองจึงเป็นความคาดหวงัของผู ้ใต้การปกครอง ซ่ึงจะต้องมี
คุณลกัษณะตามความเช่ือของชาวอีสาน อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : 67-70) ไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 

 -เป็นเจา้นายใหรั้กเอาใจใส่ลูกนอ้ง ดูแลประชาชนอยา่งเสมอหนา้ ดงัวา่ 

  [เป็นนายใหฮ้กัไพร่ เป็นใหญ่ใหฮ้กัหมู่ เป็นปู่ใหฮ้กัหลาน เป็นขนุกวานใหฮ้กัลูกบา้น] 

 -เป็นเจา้นายตอ้งมีความรู้ดี มีปัญญาดี ดงัเช่น 

  [อยากเป็นนายใหห้าเฮียนความฮู ้ความคิดปู้อยา่งคึดเป็นนาน] 

 -เป็นนายเป็นผูป้กครองตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงานตามฮีตคอง อยา่งเห็นแก่อามิสสินจา้ง ตอ้ง
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ดงัวา่ 

  [เจา้นายดีบ่เห็นแก่เงินแสนไถ่ แตเ่ห็นแก่ไพร่แสนเมือง] 
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 -เป็นนายเป็นผูป้กครองตอ้งมีความยติุธรรม ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่หนา้ ปฏิบติัต่อทุกคนให้
เสมอหนา้กนั ดงัเช่น 

  [เป็นขนุน้ีวา่ความใหม้นัแน่ อยา่ไดเ้ห็นแก่ใกลส้าวใชโ้ครตวงศ]์ 

 -เป็นนายเป็นนกัปกครองอยา่ทะนงโตโออ้วด ใหมี้มนุษยส์ัมพนัธ์อนัดีต่อคนทัว่ไป ดงัวา่ 

  [เป็นเสนาแลว้อยา่งดงัเปิดดงัเหิน อยา่เลินๆ หลายแท่นสิเพพงัมา้ง] 

 -เป็นนายเป็นผูป้กครองตอ้งมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคท์ั้งปวง ดงัค ากล่าววา่ 

  [อยากทุกขใ์หเ้ป็นนาย อยากส าบายใหเ้ป็นแหล่ง] 

 -เป็นนายเป็นผูป้กครองตอ้งวางตวัและมีบุคลิกใหส้มกบัต าแหน่งหนา้ท่ี ดงัวา่ 

  [ใหแ้ปลงวาดไวเ้สมอดัง่ปลาบึก อยา่แปลงคุยลอยดัง่ปลาซิวอา้ว] 

 -เป็นนายเป็นผูป้กครองตอ้งกลา้หาญ 

  [ขนุใดกลา้พาราเฮืองฮุง ขนุข้ียา่นพาบา้นหล่มหลวง] 

 

5. โลกทศัน์ของชาวอสีานต่อธรรมชาติ 
 

 สังคมอีสานเป็นสังคมการเกษตร ชาวอีสานไดอ้าศยัธรรมชาติในการท าการเกษตร คือ ดิน 
ฟ้าฝน การเกษตรเดิมทีเดียวเป็นการท าแบบยงัชีพ แต่ในปัจจุบันมีการท าเพื่อขายและมีการน า
เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่อยา่งไรก็ตามแมก้ารท าจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ชาวอีสานส่วน
ใหญ่ก็ยงัคงมีความเช่ือและโลกทศัน์ต่อธรรมชาติ เพราะถือวา่เป็นส่ิงท่ีใหชี้วติต่อตนเอง  
 โลกทศัน์ของชาวอีสานต่อธรรมชาติท่ีปรากฏเด่นๆ อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2534 : 94-70) มี
ดงัน้ี 

 1) การเกิดธรรมชาติ ชาวอีสานมีความเช่ือดงัเดิมเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของธรรมชาติมานาน 
ทั้งจากต านานการเกิดจกัรวาล การเกิดโลก และการเกิดมนุษย ์เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัอคัคญัสูตร (จรัส 
พยคัฆราชศกัด์ิ, 2530 : 26) ท่ีวา่ก่อนก าเนิดโลกมีการรวมตวัของธาตุเป็นสารละลายร้อน คร้ันเยน็ลง
พวกเทวดาหอมกล่ินอายดินก็พากนัลงมากินงว้นดิน งว้นดินมีส่วนท าให้เทวดาหมดฤทธ์ิไม่สามารถ
กลบัไปสู่พิมานไดจึ้งกลายเป็นมนุษย ์มนุษยพ์วกน้ีจึงไดส้ร้างธรรมชาติใหเ้กิดข้ึนในโลก 

 อีกต านานคือ การเกิดโลก จกัรวาล มนุษยต์ามต านานปฐมบรมกลัป์ ซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ใน
หวัขอ้โลกทศัน์อีสานต่อคน ท่ีเช่ือวา่เกิดจากแถนเป็นผูส้ร้าง จนเกิดเป็นโลกท่ีมีมนุษย ์สัตว ์พืช และ
สรรพส่ิงต่างๆ 
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 2) การรักษาธรรมชาติ ชาวอีสานมีวถีิชีวติท่ีคลุกคลีและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ มีการใช้
ประโยชน์และในขณะเดียวกันก็มีการเคารพย  าเกรงต่อธรรมชาติ ส่ิงท่ีท าให้ชาวอีสานย  าเกรงต่อ
ธรรมชาติคือ ความเช่ือเก่ียวกบัผีท่ีเช่ือว่ามีผีอยู่ตามธรรมชาติ หรือไม่ก็มีรุกขเทวดาสถิตยอ์ยู่ตามป่า 
ตน้ไม ้ดว้ยความเช่ือท่ีฝังรากลึกและมีการผลิตซ ้ าถ่ายทอดมาตลอด ท าให้ชาวอีสานเกรงกลวัและเคารพ
ต่อธรรมชาติ เช่น เช่ือว่ามีผีประจ าอยู่ในป่า มีผีเจา้ท่ีผีดงผีป่าอาศยัอยู่ ท  าให้ไม่กลา้ท าผิดหรือล่วงเกิน 
หรือความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีเป็นการเคารพต่อธรรมชาติ เช่น ชาวอีสานห้ามสร้างบา้นคร่อมครกกระเด่ือง ตอ
ไม ้จอมปลอก หรือตรงท่ีเป็นบ่อน ้ าเก่า เพราะจะท าให้ตนหรือสมาชิกในบา้นเจ็บป่วย หรือห้ามตดัไม้
ใหญ่เพราะมีรุกขเทวดาอาศยัอยู ่หา้มปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างขวางร่องน ้า เป็นตน้ 

 3) การเลือกที่อยู่อาศัย ภูมิภาคอีสานส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางกายภาพ โดยมีตั้งแต่
พื้นท่ีสูง เรียกวา่ “โคก” “โนน” พื้นท่ีดอนไปจนถึงพื้นท่ีราบลุ่ม เรียกวา่ “หลุบ” แต่ละนิเวศน์มีกายภาพ
ท่ีแตกต่างกนั ชาวอีสานมกัจะเลือกตั้งท่ีอยู่อาศยัในบริเวณท่ีเขา้กบัวิถีชีวิตและความเช่ือของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุตนเอง เช่น ชาวอีสานท่ีเป็นไทลาวมกัจะเลือกอยูท่ี่โคก โนน ชาวอีสานท่ีเป็นกลุ่มไทยเขมร เลือกท่ี
อยูท่ี่ท  ากินท่ีเป็นท่ีลุ่ม เป็นตน้ 

 เหตุผลท่ีใชใ้นการเลือกท่ีอยูอ่าศยัเป็นเพราะความเช่ือของแต่ละกลุ่มท่ีเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเช่ือเก่ียวกบัความอุดมสมบูรณ์และการปกป้องคุม้ภยัจากอ านาจเหนือธรรมชาติ 
เช่น แถน หรือผท่ีีกลุ่มชาติพนัธ์ุใหก้ารเคารพย  าเกรง 

 

6. โลกทศัน์ของชาวอสีานต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ 
 

 ส่ิงเหนือธรรมชาติ (Super Nature) หมายถึง ส่ิงท่ีอยูเ่หนือเหตุผลกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Methods) ตรวจสอบหรือพิสูจน์ไม่ได ้นกัวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จึงลงความเห็นวา่เป็นเร่ือง
งมงาย เหลวไหล ไร้สาระ ไม่น่าสนใจ และยงัมีแนวความคิดว่าส่ิงเหนือธรรมชาติท าให้รูปแบบของ
สังคมมีลักษณะคงตัว (Static) มากกว่าเคล่ือนตัว (Dynamic) อันเป็นผลท าให้สมาชิกในสังคมมี
บุคลิกภาพแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพท่ีปิดกั้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จ  ากดั
ขอบเขตการกระท าเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาปัจเจกชนและสังคม แต่นักสังคมศาสตร์และนัก
มานุษยวิทยาให้ความสนใจต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ เพราะถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความผูกพนัและมีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมเป็นเร่ืองของความเช่ือท่ีฝังรากลึกสืบทอด
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กนัมาหลายชัว่ชีวติคน ตั้งแต่บรรพกาล ส่ิงเหนือธรรมชาติเป็นนามธรรมท่ีมนุษยส์ัมผสัและรับรู้ไดด้ว้ย
จิตใจ (อภิศกัด์ิ โสมอินทร์, 2534 : 133) 
 นอกจากทศันะท่ี อภิศกัด์ิ ได้เสนอไว ้เขายงักล่าวถึงโลกทศัน์ของชาวอีสานต่อส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ ดงัน้ี 

 1) โลกทัศน์ต่อศาสนาและคติทางศาสนา ในบรรดาส่ิงเหนือธรรมชาติทั้งหลาย ศาสนาเป็น
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของชาวอีสานมากท่ีสุด ชาวอีสานเห็นวา่สังคมมนุษย์
ตอ้งมีศาสนา ถา้ปราศจากศาสนาจะท าให้สังคมป่าเถ่ือน คนไม่รู้ดีชัว่ ไม่ละอายหรือเกรงกลวัต่อบาป 
บา้นเมืองวุ่นวายและวิบติัล่มจม ศาสนาเป็นเสาหลกัในการยึดเหน่ียวของจิตใจ เป็นหลกัเช่ือของกลุ่ม
บุคคล และในทศันะของชาวอีสานนั้นศาสนาท่ีแท้จริงคือพุทธศาสนา แต่ในการปฏิบัติประเพณี
พิธีกรรมในชีวิตประจ าวนั มกัมีความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ ความเช่ือเก่ียวกบัเทพยดา ภูติ ผี เขา้มา
ผสมกลมกลืน จึงเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่พุทธศาสนาแบบชาวบา้น (Folk Buddhism)  
 2) ชาวอีสานเช่ือเร่ืองบุญกรรม หลกัของพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อโลกทศัน์ของชาว
อีสานคือ “หลกับุญกรรม” ตามความเขา้ใจของคนอีสานนั้น “บุญ” คือผลของการท าความดี แนวทาง
แห่งการท าความดี คือการประพฤติธรรมหรือการปฏิบติัตามจารีตท่ีเรียกว่า “ฮีต-คอง”และเขา้ใจว่า 
“กรรม” คือการท าชัว่หรือการปฏิบติันอกฮีตนอกคอง หรือการท าจารีตประเพณี 

 ชาวอีสานเช่ือว่าบุญกรรมจะส่งผลต่อผูป้ฏิบติัอย่างไม่มีข้อยกเวน้ บุญกรรมท าให้สัตว์
ทั้งหลายถือก าเนิดเป็นส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติตามลกัษณะและความมากน้อยของบุญกรรมท่ีไดท้  าไว ้
การเกิดเป็นมนุษยจึ์งเป็นการใชก้รรมของตนเอง  
 ตามทศันะของของ อภิศกัด์ิ เสนอวา่ ความเช่ือในอิทธิพลของกรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

 ช่วงแรก (จากอดีตจนถึงปัจจุบนั) ชีวติมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายจะถูกก าหนดโดยผลบุญกรรม
ท่ีท าไวอ้ยา่งไม่มีขอ้ยกเวน้  
 ช่วงทีส่อง (จากปัจจุบนัถึงอนาคต) มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายในโลกสามารถก าหนดชีวิตของ
ตนเองได ้มากนอ้ยตามบารมีของกรรมท่ีไดส้ะสมมา กล่าวคือ มนุษยแ์ละสัตวย์งัมีอิสรเสรีท่ีจะก าหนด
ชีวิตของตนไดพ้อสมควร ความเช่ือดงักล่าวน้ีไม่ไดท้  าให้มนุษยท์อ้ถอยหรือเกียจคร้านคอยรับแต่ผล
ของบุญกรรมอยา่งเดียว เพราะไม่มีใครทราบถึงอดีตของตนไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่เคยสร้างบุญกรรมเม่ือใด 
ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งพยายามท าดีท่ีสุดตามสมรรถภาพของตวัเอง ทั้งน้ีชาวอีสานเช่ือวา่ผลบุญท าให้มนุษย์
เกิดดี มีชีวติท่ีดี และตายดีในท่ีสุด การเกิดดีและมีชีวิตดีสังเกตไดจ้ากการเกิดมามีปัญญาเฉลียวฉลาด มี
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บุคลิกลกัษณะงดงาม มีโภคทรัพยแ์ละบริวาร และมีสุขภาพท่ีแขง็แรงและยนืยาว ความเช่ือดงักล่าวน้ีได้
กลายเป็นความเช่ือพื้นฐานท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกอนัมีผลต่อโลกทศัน์และพฤติกรรมของชาวอีสาน 

 ชาวอีสานถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมองโลกในแง่ดี ทั้งน้ีเกิดจากทศันะในแง่ท่ีว่ามนุษยป์ระเสริฐ
กว่าสัตวอ่ื์น โดยเฉพาะท่ีเห็นว่าถ้าไม่มีบุญบารมีพอก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย ์บุญบารมีท าให้มนุษย์
เฉลียวฉลาด มีปัญญามากกว่าสัตวอ่ื์นๆ การเกิดเป็นมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม กฎบุญกรรมให้ความ
ยติุธรรมแก่ทุกคน ฉะนั้นจึงไม่พึงอิจฉาริษยาในความแตกต่างของบุคคล และมนุษยเ์กิดมาก็ใชก้รรม  
 ทศันะดงักล่าวน้ีเอง ท าให้ชาวอีสานเป็นพวกท่ีใฝ่หาบุญและมองธรรมชาติของมนุษยว์า่เกิด
มาประเสริฐกว่าสัตวอ่ื์น เพราะมีผลบุญมากกว่าสรรพสัตวท์ั้งหลายในโลกจึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์แต่
ทวา่มนุษยแ์ต่ละคนต่างประกอบบุญกรรมต่างระดบัและต่างลกัษณะกนั จึงท าให้เกิดมาแตกต่างกนัทั้ง
ในชาติก าเนิด ความเป็นอยู่ทั้งมวลจนกระทัง่ถึงตายก็ต่างกนั เช่น ผูท่ี้เกิดมาเป็นเจา้นาย พ่อคา้คหบดี 
เป็นนกัปราชญร์าชบณัฑิต เช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีบุญวาสนาดี มีการสะสมกรรมดีมาตั้งแต่ชาติปางก่อน ส่วนผู ้
ท่ีเกิดมาล าบาก พิการ ดอ้ยโอกาส มีบุคลิกผิดรูปร่าง คนเหล่าน้ีเช่ือวา่การจากการสะสมกรรมชัว่ มีการ
ประพฤติปฏิบติัไม่ดีจึงเกิดมาไม่ได ้

 จากโลกทศัน์ท่ีว่าความแตกต่างทั้งหลายเกิดจากผลของบุญกรรมท าให้ชาวอีสานไม่ถือว่า
ความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือการใช้อ านาจหน้าท่ี
จดัสรรในส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคมไม่เท่าเทียมกนั แต่เช่ือวา่บุญเป็นฐานของต าแหน่งทั้งหลายในทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ดงันั้นชาวอีสานจึงมีการเคารพย  าเกรงผูมี้ต  าแหน่งทางสังคม ทางการเมือง เพราะ
เช่ือวา่บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้บุญวาสนาดี การมีต าแหน่งแห่งท่ีเป็นผลจากการสะสมบุญบารมี และมีความ
เช่ือว่าในฐานะเป็นผูมี้บุญมากจึงน่าจะเป็นผูมี้คุณธรรม มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น มี
ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกลกัษณะดี มีทรัพยส์มบติั  
 

 ตวัอยา่งโลกทศัน์ของชาวอีสานเก่ียวกบัเร่ืองบุญกรรมท่ีสะทอ้นผา่นภาษิตโบราณอีสาน เช่น 

  [บุญมีแลว้แนวดีป้องใส่ บุญบ่ไดแ้นวข้ีฮา้ยแล่นโฮม 

 บุญมีแลว้เป็นนายใชเ้พ่ิน  บุญบ่ใหเ้ขาสิใชแ้ต่เฮา 

 บุญมีไดเ้ป็นนายใหเ้ขาเพ่ิง บุญบ่พร้อมแสนสิด้ินก็เปล่าดาย 

 บุญบ่ฮอดยอดบ่เก้ียวแสนสิฝ่ันกะเล่ามาย 

 บุญบ่คาดไดแ้สนสิฮอมกะจ าห่าง บุญคาดไดแ้สนสิเวน้กะเวิน่มา 

 บุญบาปน้ีเป็นคู่คือเงา  มนัหากไปน าเฮาซูคนบ่มีเวน้ 
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 ช่ือวา่สงสารซง้กงเกวยีนก าฮอบ เวรหากมาคอบแลว้วอนไหวก้ะบ่ฟัง] 

        (อภิศกัด์ิ โสมอินทร์, 2534 : 145) 
 

 3) ความเช่ือเร่ืองพระศรีอาริย์ (Millenarianism หรือ Millennialism) พระศรีอาริยห์รือพระ
ศรีอาริยเมตตรัยเป็นความเช่ือทางพุทธศาสนา โดยชาวอีสานเช่ือวา่เม่ือใกลจ้ะส้ินพุทธกาล 5,000 ปี โลก
จะมีแต่ความเลวร้ายท่ีสะสมกนัมาเป็นเวลานาน ผูค้นระส ่ าระสาย บา้นเมืองตกอยู่ในภาวะมิคสัญญี 
(Eschatologism) คร้ันเม่ือถึงพุทธกาล 5,000 ปี ก็จะมีผูมี้บุญหรือผูว้ิเศษมาปราบยุคเข็ญ เป็นศาสดาของ
ศาสนาพุทธนัน่คือ “พระศรีอาริย”์  
 ยุคน้ีจึงเรียกวา่ยุคพระศรีอาริย ์เป็นยุคท่ีมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ บา้นเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุข ใคร
อยากไดอ้ะไรก็ไป อธิษฐานสอย เอาตน้กลัปพฤกษ ์แต่คนท่ีจะมีโอกาสไดเ้ห็นยุคพระศรีอาริยต์อ้งเป็น
คนมีวาสนาบารมี ท าบุญท าทานสะสมไวไ้ม่ขาดและตอ้งไดฟั้งเทศน์มหาชาติจบ 1,000 คาถาใน 1 วนั 

 ยคุพระศรีอาริยจึ์งเป็นยคุทอง (Golden age) ในอุดมคติของมนุษย ์เป็นสวรรคบ์นดินท่ีทุกคน
รอคอยฝันถึงวา่สักวนัหน่ึงจะไดพ้บกบัพระศรีอาริย ์โลกท่ีมีแต่ความสุขชัว่นิรันดร์ 

 จากการคน้ควา้ผ่านงานศึกษาของ อภิศกัด์ิ ความเช่ือของชาวอีสานเก่ียวกบัพระศรีอาริย์
ปรากฏอยูว่รรณกรรมอีสานหลายเร่ือง เช่น กาพยห์ลานสอนปู่  ไดก้ล่าวถึงพระศรีอาริยว์า่ เม่ืออายุของ
พุทธศาสนาได ้5,000 ปี พระศรีอาริยจ์ะลงมาโปรดโลก คนจะตั้งมัน่ในศีลธรรม กษตัริยจ์ะเป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม คนไม่ดีจะหมดไป ดงัความวา่ 
 

  [ศาสนา  ล่วงกายไปหนา้ 

 ตราบต่อเทา้  เขา้เขตหา้พนั 

 พระเมตตรัย  ลงมาผายโผด 

 คนปางนั้น   ตั้งอยูใ่นธรรม 

 กษตัรา   บ่ท าใจบาป 

 พระผาบแพ ้  มารฮา้ยอ่อนโยน 

 โสมณา   บ่ดีมีนอ้ย 

 คนถ่อยนั้น  ยกัษฆ่์ากินเสีย 

 ใผเป็นเพีย   เกิดมาฮ่วมเจา้ 

 บุญแต่เคา้   ปางก่อนน ามา 

 โนโลกา   คนเฮาบ่ฮา้ย] 
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 อภิศกัด์ิ เสนอว่าความเช่ือเร่ืองพระศรีอาริยมี์อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ความใฝ่ฝันและ
พฤติกรรมของชาวอีสานอยา่งยิ่ง เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวโยงของบุญกรรม คนมีบุญเท่านั้นจึงจะไดเ้ห็นยุค
พระศรีอาริย ์ 
 มีผูว้ิเคราะห์ตรงกนัไวห้ลายท่านว่า เหตุท่ีพระศรีอาริยมี์อิทธิพลต่อชาวอีสานมากนั้น เป็น
เพราะชาวอีสานเป็นกลุ่มผูท่ี้ตกอยูใ่นความทุกขย์าก มีความล าบาก เรียกไดว้า่เป็นกลุ่มท่ี “ข้ีทุกขข้ี์ยาก” 
(ยากจนแร้นแคน้ อตัคดัขดัสน) ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในภูมิภาคท่ีแห้งแลง้กนัดาร มี
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ียากจน เผชิญกบัโรคภยัไขเ้จ็บ เรียกไดว้า่เกิดมาก็ทุกข ์ดงันั้นจึงเป็นกลุ่มคนท่ีเกิด
มาเพื่อรอคอยใฝ่ฝันถึงพระศรีอาริย ์

4) ความเช่ือเร่ืองพญาแถน ตามความเช่ือของชาวอีสานเช่ือวา่แถนเป็นเทพอยูบ่นสวรรค ์  

ชาวอีสานให้ความเคารพนับถือมากจนยกให้เป็นพญา บทบาทส าคญัท่ีรู้จกักันทัว่ไปคือแถนเป็น
ตวัแทนของธรรมชาติท าให้ฝนตกและไม่ตก และชาวอีสานเช่ือว่าแถนเป็นผูส้ร้างโลกและสรรพส่ิง
ทั้งหลายในโลกอีกดว้ย ดงัท่ีสะทอ้นผา่นในวรรณกรรมเร่ืองขนุบรม 
 

  [แต่นั้น  วษิณุกรรมเจา้ พญาหลวงแถนแต่ง 

 นิรมิต   ผาสารทไว ้ โฮงพร้อมซู่อนั 

     สรรพะส่ิงพร้อม เคร่ืองเสบหลายระบ า 

 มีทงั   สวนไลเนือง ป่ีซุงแคนได ้

 อนัใดฝงูโลก ยงัประโยชน์สร้าง กระท าการหลายส่ิง 

     แถนแต่งได ้ มีพร้อมซู่อนั] 

       (ขนุบรม) 
 

 นอกจากน้ียงัเช่ือวา่ ผูป้กครองหรือกษตัริยสื์บเช้ือสายมาจากแถน ดงัในวรรณกรรมเร่ืองขุน
บรมตอนท่ีส้ินสุดพุทธกาลกสัสปะ โลกไดรั้บความเดือดร้อนเพราะบา้นเมืองเตม็ไปดว้ยผีร้าย ดงันั้นฤษี
จึงข้ึนไปบนสวรรค์ให้แถนส่งผูมี้บุญลงมาปกครองมนุษย ์แถนจึงเลือกไดขุ้นบรมบุตรของแถนหลวง
ฟ้าค่ืนดงัขอ้ความวา่ 

 

  [เม่ือนั้นแถนจ่ิง เลง็เส่ียงฮู ้บุญแห่งฝงูแถน 

      ทั้งญิงชาย ซู่คนแควนเฝ้ียน 

  ก็จ่ิง   ไดลู้กเจา้  แถนหลวงฟ้าค่ืน 

  เจา้นั้น   บุญมากลน้ ลือเล่าทัว่แดน 
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  อาจจกั   ไดผ้าบฟ้ืน เป็นแก่นอุนอู แทแ้ลว้ 

      ช่ือขนุบูลม ลูกอินตาทา้ว] 

        (ขนุบรม) 
 

 ในฮีตสิบสองหรือประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานเป็นอีกตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือของชาวอีสานท่ีมีต่อแถน โดยเฉพาะความเช่ือของชาวอีสานท่ีแสดงออกต่อแถนในเดือนหน่ึง
หรือเดือนเจียงท่ีมีการปฏิบติัตามความเช่ือ ดงัวา่ 

 [เถิงเดือนเจียงมานั้นใหเ้ล้ียงผีมดผีหมอ ผีฟ้าผีแถน และนิมนตพ์ระสงัฆะเจา้เขา้ปริวาสกรรม] 

          (ฮีตสอบสองคองสิบส่ี) 
 หรือแมแ้ต่ในวรรณกรรมเร่ืองผาแดงนางไอ่ก็มีเน้ือหาท่ีให้ความส าคญัต่อแถนในฐานะเป็นผู ้
ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตของชาวอีสาน ดังจะเห็นได้จากข้อความบางตอนในบุญ
ประเพณีเดือน 6 บุญบั้งไฟของชาวอีสาน ดงัวา่ 
 

  [ทา้วจ่ิงบอกไพร่นอ้ย ขา้มหาดเสนา 

 ยนิวา่พารานาง  ไอ่ค าภายพุน้ 

 เขาจดัท าบุญสร้าง ไฟหางบั้งหม่ืน 

 ปุนคาดม้ือ   เดือนหนา้จูดเส็ง 

 เดือนหกข้ึน  วนัเพง็สิบหา้ค ่า 

 เฮามาตกแต่งตั้ง  ไปสร้างฮ่วมบุญ] 

      (ผาแดงนางไอ่) 
 

 5) ความเช่ือเร่ืองมเหศักดิ์หลักเมือง ตามความเช่ือชาวอีสาน มเหศกัด์ิหลักเมืองเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิช่วยปกป้องรักษาคุม้ครองบา้นเมืองใหร่้มเยน็พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ ชาวอีสานจะท าพิธีเซ่น
สรวงมเหศกัด์ิหลกัเมืองในเดือน 7 เรียกว่า “บุญซ าฮะ” โดยจะร่วมกนัสร้างผม (ปะร าพิธี) ข้ึนกลาง
หมู่บา้น หรือถา้ไม่สร้างก็จะใช้ศาลากลางบา้นแทน มีการเตรียมดอกไม ้ธูปเทียน ขนัน ้ า ฝ้าย ในไหม
หลอด ฝ้ายผกูแขน กรวดทราย น ามารวมกนั ณ พิธี พร้อมทั้งนิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนตใ์น
เวลากลางคืน ส่วนตอนเชา้ท าบุญถวายอาหาร เม่ือพระสงฆฉ์นัเสร็จจะมีการให้พรและประพรมน ้ ามนต ์
จากนั้นชาวบา้นจะเอาขนัน ้ ามนต์ ฝ้ายผูกแขน และกรวดทรายของตนกลบัไป น ้ ามนตน์ั้นจะเอาไปรด
บุตรหลานในครอบครัว บา้นเรือน ววัควาย ฝ้ายจะน าไปผกูแขนบุตรหลาน ส่วนกรวดทรายน าไปหวา่น
รอบบา้นเรือน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเป็นสิริมงคล 
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 ตวัอยา่งท่ีเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือเร่ืองมเหศกัด์ิหลกัเมืองของชาวอีสาน เช่น 

 [เถิงเดือน 7 ใหบู้ชาเทวดาอาฮกั เล้ียงมหาศกัด์ิหลกัเมือง] 

         (ฮีตสิบสองคองสิบส่ี) 
 

 6) ความเช่ือเร่ืองบุพเพสันนิวาส เป็นความเช่ือเร่ืองคู่ครอง ว่าคนท่ีมาเป็นคู่อยู่ร่วมกนันั้น
เป็นเพราะพรหมลิขิตให้เป็นไป หรือเคยเป็นคู่กนัมาแลว้ตั้งแต่อดีตชาติ จนส่งผลมาถึงชาติปัจจุบนัท่ี
จะตอ้งเป็นเน้ือคู่กนั ในสังคมอีสานมีค ากล่าวท่ีสนบัสนุนความเช่ือดงักล่าว เช่น “คาดแต่แถน แนนแต่
ฟ้า” 

 ความเช่ือเร่ืองบุพเพสันนิวาสปรากฏในวรรณกรรมอีสานหลายเร่ือง เช่น วรรณกรรมชนะ
สันทะยอดค าสอน ไดก้ล่าวถึงคู่รักสามีภรรยาท่ีถูกลิขิตความรักหรือบุพเพสันนิวาสให้มาเป็นเน้ือคู่กนั 
ดงัขอ้ความวา่ 
 

  [ผวัเมียน้ี  อยา่ไดว้างแหนงหน่าย กนัดาย 

 อินทร์พรหมตกแต่ง ใหแ้นนเก้ียวตั้งแต่แถน เจา้เอย 

 ในอยา่ปราศจากแท ้ หนีหลีกไกลกนั  แทด้าย 

 บุญปางหลงัซูซกัก็จ่ิงเทียมกนัได ้

 บุพเพสร้าง  สายแนนสนันิวาส 

 บุญซกัมาขอดหมั้น ตนเจา้ไดฮ่้วมกนั] 

      (ชนะสันทะยอดค าสอน) 
 

 7) ความเช่ือเร่ืองคาถาอาคมหรือเวทมนต์  ความเช่ือในเร่ืองน้ีเป็นอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ซ่ึงยึดถือพระเวทเป็นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ มีการท่องบ่นสาธยายมนตบ์ูชาเทพเจา้ ในสมยัโบราณ
ชาวอีสานนิยมเรียนมนต์คาถาต่างๆ เช่น มนต์ป้องกนัตนเอง คาถามหานิยม คาถากนัผี มนตเ์ป่าตาแดง 
คาถาไล่ผี มนต์กนัยาสั่ง เสน่ห์ยาแฝด มนต์กนัโรคห่า มนต์ท านางาม มนต์แกก้า้งคาคอ ออ้ป่อง ฯลฯ 
โดยเฉพาะในหมู่ผูช้ายชาวอีสานมกัจะนิยมเรียนมนต์คาถา เพราะถือว่าเป็นเร่ืองชายชาตรี ทั้งน้ีในการ
เรียนมนต์นั้นเช่ือว่ามนต์จะศกัด์ิสิทธ์ิหรือมีความขลงัผูเ้รียนตอ้งมีศีลธรรม มีศรัทธาเช่ือมัน่ไม่คลอน
แคลน ท่องจ าให้ได้ สาธายายท่องบ่นเป็นประจ า มีความเคารพย  าเกรง ถ้าครู (ผูถ่้ายทอดคาถา) มิให้
กระท าส่ิงใดตอ้งเป็นอนัขาด ถา้ผูเ้รียนมนตถึ์งพร้อมดว้ยลกัษณะดงักล่าว มนต์นั้นจะมีความขลงัเป็น
อยา่งมาก และการเรียนมนต์จ  าเป็นจะตอ้งมีครู่ เพราะถา้ไม่มีครูนอกจากจะท าให้มนตน์ั้นไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ยงัอาจท าใหผู้เ้รียนกลายเป็นคนบา้ หรือเป็นปอบ 
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 ฉะนั้นก่อนท่ีจะเรียนมนต์จึงตอ้งมีการยกครูหรือบูชาครูเป็นเบ้ืองตน้ก่อน ของบูชาครูนั้น
แลว้แต่ครูจะก าหนดเป็นอะไร แต่ส่วนใหญ่มกัจะประกอบดว้ย ขนัธ์ 5 ขนัธ์ 8 ส าหรับขนัธ์ 5 นั้นไดแ้ก่ 
ขา้วตอก 5 คู่ ดอกไม ้5 คู่ ประทีป 5 คู่ ธูปเทียน 5 คู่ ส่วนขนัธ์ 8 ก็มีเคร่ืองประกอบคลา้ยกนัเพียงแต่เพิ่ม
จ านวนข้ึนเป็น 8 คู่ แลว้เพิ่มซ่ินผืนแพรวา เหลา้ ไข่ตม้ ซวย (กรวย) ขนัหมากเบ็ง และเงิน ซ่ึงเงินจะใช้
ส าหรับยกครูและแลว้แต่ครูจะก าหนดวา่เป็นจ านวนเท่าใด ชาวอีสานเรียกวา่ “คาย” ตวัอยา่งท่ีสะทอ้น
ถึงเวทมนต ์คาถาอาคม เช่น 
 

 

  [อนัวา่  ในโลกียฟ้ื์น  ใหเ้ฮียนจบไตรเพท แทน้อ้ 

     เฮียนเวทมนตฮู์ไ้ว ้  ประสงคไ์ดป่ิ้นปัว (รักษา) 
  แนมท่อ พยาธิเตม็แผน่ฟ้ืน  บงัเกิดโรคา เจา้เอย 

     เป็นหมอยาปัวคน  จกัฮุงเฮืองไปได]้ 

        (พญาค ากองสอนไพร่) 
 

 ในขณะท่ีเสน่ห์ยาแฝดก็เป็นส่ิงท่ีปลุกเสกด้วยเวทมนต์เพื่อน าไปใช้กบัผูอ่ื้นให้เขาหลงรัก 
ส่วนมากผูห้ญิงมกัจะเป็นคนใช ้หญิงชาวอีสานเช่ือวา่ผูห้ญิงท่ีเรียนมนตท์ าเสน่ห์ยาแฝดนั้น เม่ือแก่ตวั
จะกลายเป็นผปีอบ ผโีพง  
 ส าหรับคาถาหรือเวทมนตใ์นสังคมอีสาน ปัจจุบนัแมว้า่สังคมจะมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนก็ยงั
พบความเช่ือเหล่าน้ีอยู ่โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นเก่า เช่น จ ้าบา้น ผูอ้าวุโส ปราชญช์าวบา้น คนเหล่าน้ียงั
ใชค้าถาเวทมนตช่์วยในการรักษาขจดัปัดเป่าในบางกรณี เช่น ใชรั้กษาโรคบางชนิด ใชก้นัภูตผีวิญญาณ 
ฯลฯ 

 8) ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ ฤกษ์ยาม โหราศาสตร์เป็นเร่ืองของดวงดาวและฤกษย์าม ชาว
อีสานบางคนยงัมีความเช่ือในเร่ืองน้ีอยู่ เช่น เช่ือว่าชีวิตข้ึนอยู่กบัดวงดาว และยงันิยมดูฤกษ ์ดูหมอ ดู
ดวงชะตาราศี ท านายโชคเคราะห์ เห็นไดจ้ากในหมู่บา้นต่างๆ จะมีหมอดู หมอเสียเคราะห์คอยท านาย
โชคชะตาและดูดวง เร่ืองโหราศาสตร์ ฤกษย์ามมกัจะมีอิทธิพลต่อชาวอีสานค่อนขา้งมาก ในชีวิตหน่ึงๆ 
ของชาวอีสานมกัจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวดงัจะเห็นไดจ้ากพิธีกรรมและการปฏิบติัตามพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น การปลูกเรือน การลงนาไถหวา่น การเล้ียงผปีู่ ตา การเล้ียงแม่โพสพ ฯลฯ พิธีกรรมเหล่าน้ีชาว
อีสานจะใหค้วามส าคญัและใชฤ้กษย์ามเป็นตวัก าหนดในการท าพิธีกรรม  
 9) ความเช่ือเร่ืองผีและวิญญาณ ชาวอีสานแมจ้ะนบัถือพุทธศาสนาแต่ก็มีความเช่ือและการ
ปฏิบติัตามพิธีกรรมพราหมณ์ดว้ย การประกอบพิธีกรรมส าหรับชาวอีสานส่วนใหญ่มกัจะมีความเช่ือ
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เร่ืองผีเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นงานมงคล อวมงคล เช่น งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งาน
บุญต่างๆ งานศพ และถึงแมผ้จีะเป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ไม่ได ้แต่ชาวอีสานก็เช่ือวา่ผีมีจริง เร่ืองผีจึงมีอิทธิพล
ต่อความเช่ือและพฤติกรรมของชาวอีสาน  
 ส าหรับผใีนทศันะของชาวอีสานมีทั้งผใีหคุ้ณและผใีหโ้ทษ ดงัน้ี 

 1) ผใีห้คุณ 

  ผีบรรพบุรุษ เป็นผีท่ีชาวอีสานให้ความเช่ือถือและยึดเป็นท่ีพึ่งทางใจเพราะเช่ือว่าเป็น
บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ และจะให้การคุม้ความคุม้ครองป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ชาวอีสานนบัถือผี
บรรพบุรุษมานาน  
  ผีบรรพบุรุษส าหรับชาวอีสานถือวา่มีอ านาจในการให้คุณให้โทษแก่ตวับุคคลได ้ดงันั้น
ใครจะท ากิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เครือญาติ ครอบครัว เหล่าวงศ์วารจะตอ้งบอกให้ผี
บรรพบุรุษรับรู้ เพื่อท่ีจะใหช่้วยปกป้องและอ านวยประโยชน์ให ้

  ผีเรือน เป็นผีบรรพบุรุษเฉพาะครอบครัว เป็นผีพ่อแม่ท่ีล่วงลบัไปแลว้ แต่วิญญาณยงัคง
คอยปกปักรักษาบรรดาลูกหลานอยู่ ผีเรือนเป็นผีท่ีประจ าอยูใ่นเรือน ลูกหลานชาวอีสานเขา้ถึงผีเรือน
หรือผีพ่อแม่โดยรูปแบบของพิธีกรรม เช่น การขอให้ปกป้องคุม้ภยั การจดัส ารับคาวหวานให้กิน หรือ
การน าอาหารหวานคาวไปท่ีวดั 

  ผตีาแฮก เป็นผท่ีีชาวอีสานช่ือวา่เป็นผูรั้กษาความอุดมสมบูรณ์ของไร่นา ชาวอีสานจะพิธี
เล้ียงผตีาแฮกกนัในเดือน 6 หรือเดือน 7 พร้อมกบัการแฮกนา แต่ในบางแห่งอาจท าชา้กวา่น้ี ในการเล้ียง
ตาแฮกโดยมากจะท าขา้งข้ึน อาหารท่ีน าไปเล้ียง ไดแ้ก่ ไก่ตม้ เหลา้ หมากพลู บุหร่ี ขา้วเหนียวนุ่งสุก 
เป็นตน้ การเล้ียงผีตาแฮกจะท าอยา่งเรียบง่าย ไม่มีรูปแบบการกล่าวท่ีตายตวัแต่เน้ือหาการกล่าวจะเป็น
การยกย่อง เคารพ โดยเชิญหรือบอกกล่าวมากิน เม่ือกินเสร็จก็จะออ้นวอน ขอให้ปกป้องคุ้มครอง
อ านวยผลใหข้า้วกลา้ในนาอุมดสมบูรณ์  
  ส าหรับท่ีอยูข่องผีตาแฮก ชาวอีสานจะปลูกกระท่อมเล็กๆ หรือท่ีเรียกว่า “ตูบ” ส าหรับ
เป็นท่ีอยูใ่ห ้อาจะใตต้น้ไมใ้หญ่ ตามคนันา ตามโพนหรือตามหวัไร่ปลายนา 

  ผีปู่ตา ชาวอีสานบางแห่งเรียกว่า “ตาปู่ ” เป็นผีประจ าหมู่บ้านท่ีคอยพิทกัษ์คุม้ครอง
ชาวบา้นตลอดจนทรัพยสิ์นต่างๆ ของหมู่บา้น อ านาจแลบทบาทของผีปู่ ตาต่อชาวอีสานนบัว่ามีมาก 
ตั้งแต่การช่วยรักษากฎเกณฑ์ทางสังคม การคุม้ภยั ผู่ปู่ ตาจะช่วยคนดีท่ีปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคม
หรือฮีตคอง และจะลงโทษผูก้ระท าผดิหรือ “ผดิฮีต” (ผดิจารีต)  
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  ผีปู่ ตาจะมีอ านาจคุ้มครองไปตั้ งแต่ชีวิตคนในหมู่บ้าน สัตว์เล้ียง ทรัพย์สินต่างๆ ภัย
ธรรมชาติ นอกจากน้ียงัเช่ือวา่มีอ านาจเหนือผป่ีา ภูตผต่ีางๆ ไม่ใหเ้ขา้มารบกวนชาวบา้น  
  ส าหรับท่ีอยู่ของผีปู่ ตานั้ น ชาวบ้านจะเลือกพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นท่ีดอน มีต้นไม้ข้ึน
หนาแน่น เป็นเอกเทศและห่างจากหมู่บา้น เน้ือท่ีไม่จ  ากดั เม่ือเลือกท่ีไดแ้ลว้จะมีการสร้างศาลเรียกว่า 
“ตูบตาปู่ ” ไวใ้ตต้น้ไมใ้หญ่เพื่อเป็นท่ีสถิตยข์องปู่ ตา  
  การเล้ียงผีปู่ ตาของชาวอีสานนั้น เกือบทุกแห่งจะท าในช่วงเวลาเดียวกันคือหลังจาก
ประเพณีบุญซ าฮะ โดยจะมีจ ้าบา้น  เป็นผูน้ าพา จ ้าบา้นโดยส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะเสียสละ ชอบเจรจา
กบัผ ีชอบการท าพิธีกรรม  
 

 2) ผใีห้โทษ 

  ผปีอบ เป็นผใีหโ้ทษ ชาวอีสานเช่ือวา่มีมูลเหตุมาจากการเรียนคาถาอาคมหรือเวทมนต ์แต่
ไม่สามารถรักษาหรือปฏิบติัตนตามแนวทางของครู กล่าวคือ มีการท าผดิขอ้ขะล าจนกลายเป็นผปีอบ 

  ความเช่ือเร่ืองผีปอบยงัอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ในหมู่คนอีสาน คนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นปอบจะถูก
ขบัไล่ออกจากหมู่บา้น หรือไม่ก็ถูกปราบโดยหมอผี (หมอธรรม) ส่วนอาการของผูท่ี้ถูกผีปอบเขา้สิงใน
กายมกัจะไร้สติ ควบคุมตนเองไม่ได ้ตาขวาง 

  ผแีม่หม้าย เป็นผท่ีีชาวอีสานเห็นน่าน่ากลวั เน่ืองจากให้โทษถึงตาย โดยเฉพาะกบัผูช้ายท่ี
ใหลตาย ชาวอีสานเช่ือวา่เป็นเพราะผแีม่หมา้ยตอ้งการเอาไปเป็นสามี ฉะนั้นจึงเกิดความเกิดกลวัและหา
วิธีป้องกนั วิธีท่ีชาวอีสานใช้ส าหรับป้องกนัผีแม่หมา้ยก็คือการท าปลดัขิก (รูปอวยัวะเพศผูช้าย) ทาสี
แดงแขวนไวท่ี้หนา้บา้น หนา้บนัได นอกเหนือจากน้ีก็เป็นการทาเล็บแดงเพื่อลวงผีแม่หมา้ยให้เขา้ใจวา่
เป็นผูห้ญิง หรือใชว้ธีิผกูดา้ยดว้ยสีต่างๆ รวมถึงรดน ้ามนตจ์ากหมอธรรมหรือหมอผ ี

 10) ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลัง  เป็นความเช่ือท่ีผสมผสานกันระหว่างพุทธ ผี
พราหมณ์ ซ่ึงเป็นการส่ือไปในทางไสยศาสตร์ ชาวอีสานมีความเช่ือและการปฏิบติัเก่ียวกบัไสยศาสตร์
มาเป็นเวลานาน เพราะเม่ือปฏิบติัแลว้เช่ือวา่จะสามารถท าใหอ้ยูย่งคงกระพนั แคลว้คาดจากภยนัตราย  
 เคร่ืองรางของขลงัส าหรับชาวอีสานเป็นไดท้ั้งพระบูชา เหรียญโลหะ ตะกรุด ผา้ยนัต์ ฯลฯ 
หน้าท่ีของเคร่ืองรางข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะความหมายท่ีครู-อาจารยห์รือสังคมให้ เช่น ตะกรุดท าให้
แคลว้คาด ผา้ยนัตท์  าใหอ้ยูย่งคงกระพนั หรือเหรียญท่ีเป็นรูปทรงต่างๆ ท าใหมี้คนรักคนชอบ เป็นตน้ 

 11) ความเช่ือเร่ืองขวญั ค  าวา่ “ขวญั” ในความหมายโดยทัว่ไปของชาวอีสานคือ “จิต” จิตท่ี
อยู่กบักายคอยควบคุมและรักษากาย ขวญัมีอยู่กบัทุกคนโดยชาวอีสานเช่ือว่ามีความส าคญัต่อชีวิต ถา้
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ขวญัอยูก่บักายถือว่าเป็นคนปกติสมบูรณ์ แต่หากเม่ือไรขวญัออกจากกายถือว่าเป็นภาวะท่ีไม่ปกติ ซ่ึง
จะตอ้งมีการเรียกขวญั 

 ค าวา่ขวญัยงัมีความหมายกวา้งขวางออกไปอีก ขวญัส าหรับชาวอีสานยงัหมายถึงขวญัท่ีอยู่
ในตวัสัตวเ์ล้ียง ววัควาย ขวญัขา้ว ขวญัน ้า  
 ความเช่ือของชาวอีสานเก่ียวกบัขวญัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นผา่นประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
การสู่ขวญั การเรียกขวญั ส าหรับการสู่ขวญัส่วนใหญ่ท าข้ึนในกรณีท่ีเป็นมงคล เช่น สู่ขวญัในพิธี
แต่งงาน งานบวช งานข้ึนบา้นใหม่ ฯลฯ ส่วนการเรียกขวญัใชส้ าหรับคนท่ีไม่ปกติสมบูรณ์ท่ีเช่ือวา่ขวญั
ไม่อยูก่บักาย เช่น คนเจ็บป่วย ประสบอุบติัเหตุ หกลม้ หรือตกใจสุดขีด ซ่ึงเช่ือวา่เม่ือเกิดภาวะตกใจจะ
ท าใหข้วญัหนีออกจากร่างกาย ดงันั้นจึงตอ้งมีการเรียกขวญั 

 พิธีกรรมในการเชิญขวญัส่วนใหญ่ใช้พราหมณ์เป็นผูน้ าในการประกอบพิธี ส่วนการเรียก
ขวญันิยมใชจ้  ้าบา้นหรือผูอ้าวโุส 
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บทที ่2 

การเข้ามาของพุทธศาสนาในอสีาน 

 

 “พระพุทธศาสนา” ท่ีเขา้มาปรากฏในภูมิภาคอีสานมีสถานะเป็น “ศาสนา” หน่ึงท่ีมิใช่ “ลทัธิ
ความเช่ือ” เหมือนกบัลทัธิความเช่ือเร่ืองผี ลทัธิความเช่ือเร่ืองพญานาค ไสยเวช ไสยศาสตร์ หากแต่มี
องค์ประกอบท่ีครบถ้วนท่ีถือว่าเป็นศาสนาได ้กล่าวคือ มีตน้ก าเนิดท่ีชดัเจน มีผูใ้ห้ก าเนิด มีสถานท่ี
ก าเนิด มีคมัภีร์ทางศาสนา (หลกัค าสอน) มีพิธีกรรม ฯลฯ 

 ศาสนาท่ีเข้ามาสู่ภูมิภาคอีสานนับว่ามีอยู่หลายศาสนาด้วยกนั ตั้งแต่ศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ์หรือฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม  แต่ศาสนาท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อคนอีสาน
มากกวา่ศาสนาอ่ืนใดนั้นก็คือศาสนาพุทธ 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ภูมิภาคอีสานและมีผลต่อความเช่ือและการ
ปฏิบติันั้น เดิมทีเดียวคนอีสานมีลทัธิความเช่ือในเร่ืองผี เร่ืองพญานาค เร่ืองธรรมชาติมาก่อน ซ่ึงความ
เช่ือต่างๆ เหล่าน้ีต่างถูกน ามาผสมผสานกลมกลืนให้เขา้กบัความเช่ือของพุทธศาสนาจนยากท่ีแยกจะ
ออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน เหตุน้ีก็เน่ืองมาจากชาวอีสานมีพื้นฐานความเช่ือในเร่ืองธรรมชาติและผีมา
ก่อน 

 บทน้ี ในการกล่าวถึงพุทธศาสนาท่ีเขา้สู่อีสานจึงจ าเป็นตอ้งน าเสนอให้เห็นภาพของพุทธ
ศาสนาท่ีเข้ามาสู่ดินแดนอีสาน รวมถึงภาพของความเช่ือมโยงของพุทธศาสนากับดินแดนอ่ืนๆ 
เน่ืองจากพุทธศาสนาท่ีแพร่กระจายเขา้มาสู่อีสานในขณะนั้น ภูมิภาคอีสานก็ไม่มีลกัษณะมีขอบเขตท่ี
ชัดเจน แต่มีลักษณะเป็นหน่วยการปกครองท่ียึดเอาตามเขตอ านาจการปกครองของผูท้รงสิทธ์ิซ่ึง
เรียกวา่ “อาณาจกัร” เช่น อาณาจกัรโคตรบูร อาณาจกัศรีนาศะ อาณาจกัรเจนละ (ขอม) อาณาจกัรลา้น
ชา้ง (ลาว) อาณาจกัรทวาราวดี ดงัจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 

1.  สมยัพทุธศาสนาเข้าสู่อสีาน 

 

 ตามหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์นบัเป็นการยากท่ีจะระบุว่าพุทธศาสนาเขา้สู่
ภูมิภาคอีสานเม่ือใด แต่จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เช่น เสมาหิน อกัษรภาษาสันสกฤต หลกัจารึก 
และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ีพออา้งได ้พอท่ีจะบอกได้ว่าพุทธศาสนาเร่ิมเขา้สู่อีสานตั้งแต่สมยั
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ประวติัศาสตร์ยคุพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มาแลว้ อนัเป็นเวลาร่วมกบัสมยัทวาราวดี และหากจะกล่าว
ไปแลว้พุทธศาสนาก็แพร่กระจายเขา้มาสู่อีสานหลายระรอก 

 เพื่อให้เห็นภาพของพุทธศาสนาเขา้สู่อีสาน ผูเ้ขียนไดท้ าการประมวลงานคน้ควา้ของ ธวชั 
ปุณโณทก (2551) และไดส้รุปแจกแจงใหเ้ห็นช่วงเวลาท่ีพุทธศาสนาเขา้สู่อีสาน ดงัน้ี 

 1. สมัยพุทธศตวรรษที่ 12-15 (ร่วมสมยัทวาราวดี) พบวา่มีหลกัทางโบราณคดีจ านวนมากท่ี
เป็นหลกัฐานอนัแสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้มาของพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเสมาหินท่ีเมืองฟ้าแดดสง
ยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ เสาจารึกรวมถือหลกัฐานอ่ืนๆท่ีพบกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป
บริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช นอกจากน้ียงัมีศิลาจารึกอกัษรปัลลวะหรืออกัษรคฤนถ์ อกัษรภาษา
สันสกฤตท่ีใชเ้ป็นภาษาส าหรับกล่าวถึงเร่ืองราวของพุทธศาสนา 

 2. สมัยพุทธศตวรรษที่ 16-19 (สมยัขอม) พบปราสาทหินขนาดใหญ่ในหลายแห่ง เช่น 
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง (จงัหวดับุรีรัมย)์ ปราสาทหินพิมาย (จงัหวดันครราชสีมา) และปราสาทหินอ่ืนๆ 
ทั้งขนาดกลางขนาดเล็กท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่บริเวณภาคอีสาน นอกจากน้ียงัพบศิลาจารึกอกัษรขอม
โบราณท่ีมีการบนัทึกดว้ยภาษาสันสฤตท่ีปะปนอยูก่บัภาษาเขมร ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พุทธศาสนาไดเ้ขา้
มามีอิทธิพลและสามารถเขา้มาแทรกตวัอยูก่บัศาสนาพราหมณ์และฮินดูลทัธิเทวราชาได ้

 3. สมัยพุทธศตวรรษที่ 20-23 (สมยัอิทธิพลลา้นชา้ง) เป็นสมยัท่ีอาณาจกัรลา้นชา้งเผยแพร่
อิทธิพลเขา้สู่ดินแดนอีสานต่อจากยุคสมยัขอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนบัตั้งแต่บริเวณแอ่งสกลนครไป
จนถึงลุ่มแม่น ้าโขง บริเวณน้ีพบศิลาจารึกเป็นจ านวนมากท่ีกษตัริยล์า้นชา้งสร้างไวใ้นภูมิภาคอีสาน ทั้ง
ตวัอกัษรธรรม ตวัอกัษรไทนอ้ยท่ีจารึกผา่นใบลาน ซ่ึงเป็นอกัษรท่ีมีตน้ก าเนิดและเป็นอารยธรรมทาง
ภาษาของลา้นชา้ง 

 4. สมัยอิทธิพลไทย เป็นสมยัท่ีลา้นช้างขาดเอกภาพทางการปกครอง และน ามาซ่ึงความ
ขดัแยง้ของเจา้เมืองต่างๆ เช่น หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ และนครจ าปาศกัด์ิ ท าให้ผูน้  าและราษฎร
บางส่วนไม่สามารถทนต่อสภาพของความขดัแยง้ได ้บางส่วนไดอ้พยพเขา้มาสู่ภาคอีสานเพื่อสร้างบา้น
แปงเมืองและกระจายกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ซ่ึงภายหลงัไดถู้กผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ปกครองของไทยและมีการเปล่ียนธรรมเนียมการถือสมณศกัด์ิตามคณะสงฆไ์ทย 

 เพื่อให้เห็นรายละเอียดท่ีชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการเขา้มาของพุทธศาสนาสู่ภาคอีสาน ในส่วนน้ี
ผูเ้ขียนไดร้วบรวมและเรียบเรียบงานคน้ควา้ของนกัวิชาการหลายท่านเพื่อใชเ้ป็นฐานความรู้ส าหรับท า
การอธิบายพฒันาการของพุทธศาสนาในอีสาน ไดแ้ก่ งานศึกษาของ ธวชั ปุณโณทก (2551) งานศึกษา
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ของ บุญชู ภูศรี (2554) งานศึกษาของ คูณ โทขนัธ์ (2545) และงานศึกษาของ จรัส พยคัฆราชศกัด์ิ 
(2534) อนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

2.  พุทธศาสนาเข้าสู่อสีานทางอาณาจักรศรีนาศะ 

 

 ตามทศันะของ ศรีศกัร วลัลิโภดม (ม.ป.ป. อา้งใน จรัส พยคัฆราชศกัด์ิ, 2534) ลงความเห็น
ว่า อาณาศรีนาศะหรืออาณาจกัรศรีเทพ เป็นอาณาจกัรท่ีมีท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบสูงโคราช (เขตจงัหวดั
นครราชสีมาและแม่น ้ามูล) 
 ตามหลักฐานทางประวติัท่ีมีการจารึกท่ีเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมโบราณของ
อาณาจกัรแห่งน้ีคือ จารึกบ่ออีกาหลกัท่ี 118 ท่ีมีการจารึกลงบนหินขอนท่ีอ าเภอปักธงชยั นอกจากน้ียงัมี
การพบหลกัฐานท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น โบราณสถานในอ าเภอสูงเนิน (ปัจจุบนัสองอ าเภอน้ีคืออยูใ่นเขตการ
ปกครองของจงัหวดันครราชสีมา) 
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีเหล่าน้ีลว้นแต่แสดงให้เห็นถึงการเขา้มาและบอก
ถึงเร่ืองราวของพระพุทธศาสนาท่ีเขา้มายงัอีสานนบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา 

 กล่าวตามทศันะของ ศรีศกัร วลัลิโภดม จากการสันนิษฐานอาณาจกัรศรีนาศะอาจเป็น
อาณาจกัรใหญ่ มีขอบเขตการปกครองกวา้งครอบคลุมพื้นท่ีราบสูงโคราชเป็นบริเวณกวา้ง และมีการ
สันนิษฐานวา่ขอบเขตดินแดนน่าจะเลยลงไปยงัลุ่มแม่น ้ ามูลตอนล่าง (ปัจจุบนัคือบุรีรัมย)์ และทอดยาว
ไปจนถึงเขมรตอนล่าง 

 อาณาจกัรศรีนาศะตามการสันนิษฐานของนกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีจึงถือว่าเป็น
อาณาจกัรท่ีรองรับอิทธิพลความคิดความเช่ือทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
พุทธศาสนาท่ีผา่นข้ึนมาจากลุ่มน ้าเจา้พระยา และอีกทางหน่ึงผา่นเขา้มาจากทางดา้นเขมรตอนล่าง 

 พุทธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเร่ืองเขา้มาทั้ง 2 ทางน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีผา่นเขา้มาจากเขมรนบัว่า
เป็นการน าเอาพุทธศาสนาจากทวาราวดีท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเขา้มา ดงัเห็นไดจ้ากจารึกหลกัท่ี 118 

(จารึกบ่ออีกา) ท่ีเป็นการบอกเล่าเน้ือหาของพุทธศาสนาในแผ่นดินศรีนาศะ นอกจากน้ียงัมีหลกัฐาน
จากจารึกท่ี 121-122 (หินขอน) ท่ีอ าเภอปักธงชัยซ่ึงได้มีการระบุถึงค าว่า “พระพุทธเจ้า” และค าว่า 
“สถูป” เป็นหลกัฐานปรากฏอยูใ่นจารึกดว้ย 
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 นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่หลกัฐานต่างๆ เหล่าน้ีไม่วา่จะเป็นจารึกหลกัท่ี 118 จารึกท่ี 121-122 ลว้น
แต่เป็นส่ิงบ่งช้ีให้ทราบว่าพุทธศาสนาได้เขา้สู่อีสานมาตั้งแต่หลายพุทธศตวรรษแล้ว ซ่ึงอาจมีเขา้มา
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 12 ในสมยัอาณาจกัรศรีนาศะอาณาจกัรโบราณเสียดว้ยซ ้ า 

 อน่ึง หากมองในแง่ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาณาจกัรต่างๆ อาณาจกัรศรีนาศะนบัวา่มีท่ีตั้งทาง
กายภาพอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างอาณาจกัรเจนละ (อาณาจกัรโบราณของขอม) และอาณาจกัรทวา
ราวดีท่ีเจริญรุ่งเรืองในบริเวณลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอนล่าง และด้วยท่ีตั้งท่ีอยู่ก่ึงกลางของสองอาณาจกัร
ใหญ่ท าใหท้างหน่ึงอาณาจกัรศรีนาศะรับเอาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และฮินดูมาใช ้ในความหมาย
น้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในขณะท่ีอาจกัรศรีนาศะมีความเช่ือและวิธีการปฏิบติัตามแนวทางของพุทธศาสนา
ท่ีรับเอามาจากทวาราวดี ทางหน่ึงก็มีการน าเอาความเช่ือและการปฎิบติัตามแบบพราหมณ์และฮินดูมา
ใชด้ว้ย 

 ดงันั้นหากพิจารณาจากมิติดงักล่าว อาณาจกัรศรีนาศะจึงมิได้ถูกผูกขาดจากอิทธิพลของ
ศาสนาใดศาสนาหน่ึง แต่มีการผสมผสานและถูกน ามาผนวกใชอ้ย่างกลมกลืนตามบริบทและเง่ือนไข
ทางการเมืองในสมยันั้น 

 หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และฮินดูจากเจนละ (ขอม) เขา้มามี
อิทธิพลต่ออารยธรรมศรีนาศะคือจารึกหลกัท่ี 117 ท่ีมีการกล่าวถึงกิจกรรมทางศาสนาท่ีอา้งถึง “ไศว
นิกาย” ซ่ึงก็คือพระวิษณุซ่ึงเป็นหน่ึงองค์ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าศาสนาฮินดู ในยุคนั้นสันนิษฐานว่ามีการ
น าเอาจารีตการปฏิบติัมาใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมส าหรับเจา้ผูป้กครองนคร 

 

3.  พุทธศาสนาเข้าสู่อสีานทางอาณาจักรโคตรบูร 

 

 อาณาจกัรโคตรบูรเป็นอาณาจกัรเก่าแก่ท่ีสุดอาณาจกัรหน่ึง มีปรากฏอยู่จริงในเอกสารทาง
วชิาการหลายๆ แหล่ง ตามหลกัฐานต่างๆ และการสันนิษฐานพบวา่ อาณาจกัรโคตรบูรเจริญรุ่งเร่ืองใน
แผน่ดินอีสานมาตั้งแต่ก่อนยคุพระเจา้เชษฐาธิราช (พ.ศ.2098-2114) เป็นกษตัริยล์าว 

 อาณาจกัรโคตรบูรจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีพบวา่มีความเจริญรุ่งเรือง
มากในแถบแอ่งสกลนคร ตั้งแต่ภูเพก็ (เขตอ าเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร) เลยข้ึนไปยงัจงัหวดั
นครพนม (ปัจจุบนั ซ่ึงเดิมคือนครศรีโคตรบูร) และแถบแม่น ้าโขง หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่อาณาจกัร
แห่งน้ีมีความเก่าแก่และปรากฏความเป็นอาณาจกัรคือ “ต านานอรังคธาตุ” บนัทึกทางประวติัศาสตร์ใน
ใบลานท่ีมีการกล่าวถึงการเสด็จไปทอดพระเนตรและนมสัการพระบรมธาตุ 
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 ตามหลกัฐานน้ีแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้เขา้มาสู่อีสานมานานแล้ว และสันนิษฐาน
ต่อไปอีกวา่อาณาจกัรโคตรบูรท่ีมีศูนยก์ลางท่ีนครพนมและมีอุรังคธาตุเป็นสัญลกัษณ์และเป็นตวัแทน
ของพระพุทธศาสนาไดเ้กิดข้ึนและมีพฒันาการมาก่อนปี พ.ศ.2098 แลว้ 

 ส่วนการน าเอาพุทธศาสนาเขา้มานั้น ในหนงัสืออุรังคธาตุเคยน าเสนอไวว้า่ พระอรหนัตภิ์กษุ
องคห์น่ึงช่ือพระมหากสัสปพร้อมดว้ยคณะสงฆจ์ านวนหน่ึงไดน้ าพระอุรังคธาตุ (กระดูกหนา้อก) ของ
พระพุทธเจา้จากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย มายงัภาคอีสาน ในเน้ือหาของหนงัสือไดมี้กล่าวถึงเจา้ผู ้
ครองนครหนองหาร (สันนิษฐานว่าคือเมืองสกลนคร) คือพระยาสุวรรณภิงคาร และเจา้ผูค้รองหนอง
หารนอ้ย (สันนิษฐานวา่คือเมืองหนองหานอุดรธานี) คือ พระยาค าแหง กษตัริยส์องพี่นอ้งแต่ต่างเมือง
ปกครองท่ีไดมี้การเสด็จไปจดัการตอ้นรับคณะทูตเดินทาง รวมถึงมีความตอ้งการท่ีจะสร้างท่ีบรรจุพระ
บรมธาตุระหว่างสองเมือง หากแต่พระกสัสปเถระไม่ยอม เพราะมีความตั้งใจท่ีจะน าพระอฐิัธาตุไป
ประดิษฐานไวท่ี้เมืองโคตรบูรหรือท่ีเรียกวา่ “กปัปนคีรี” 

 อย่างไรก็ตามในระหวา่งเจรจาเม่ือไม่สามารถหว่านลอ้มให้คณะพุทธทูตมีการน าพระบรม
ธาตุประดิษฐานในท่ีตั้งได ้กษตัริยท์ ั้งสองเมืองจึงไดข้อร่วมเป็นคณะเดินทางกบัพระกสัสปดว้ยเพื่อเป็น
การสรรเสริญพระบารมีของพระพุทธเจา้ และความน้ีไดย้งัไดท้ราบถึงเจา้ผูค้รองอีกหลายเมือง ไดแ้ก่ 
พระยานนัทเสน ผูค้รองนครโคตรบูร พระอินทปัฐ ผูค้รองนครอินทปัฐ รวมถึงพระยาจุลณีพรหมทตั ผู ้
ครองนครจุลณี ซ่ึงต่างก็เสด็จน าไพร่พลมาประทับรอเพื่อชมและเตรียมสร้างบรรจุพระบรมธาตุ 

จนกระทัง่มีการจดัสร้างท่ีบรรจุส าเร็จ พระกสัสปและคณะสงฆจ์ากอินเดียวจึงไดเ้ดินทางกลบัไปสู่เมือง
ราชคฤห์ ส่วนเจา้เมืองทั้งหลายหลงัก็ไดแ้ซ่ซ้องสรรเสริญพระบารมีพระพุทธเจา้ก็ไดเ้สด็จกลบัเมือง
เช่นเดียวกนั 

 จากหนงัสือยงักล่าวอีกวา่ พระยาสุวรรณภิงคาร เจา้ผูค้รองนครหนองหาร มีเขตการปกครอง
ท่ีกวา้งขวางตั้งแต่เขตทะเลสาบน ้ าจืด (ปัจจุบนัคืออ าเภอเมืองสกลนคร) ตลอดไปยาวจนถึงแม่น ้ าพุงใน
เขตเทือกเขาภูพาน ส่วนศูนยก์ลางความเจริญของเมืองนั้นคือพระธาตุดุมและพระธาตุเชิงชุม และใน
พระธาตุเชิงชุมน้ีเองยงัพบรอยพระพุทธบาทก่อนท่ีจะมีการกล่าวถึงการน าพระอฐิัธาตุเขา้มา หลกัฐานน้ี
จึงแสดงใหเ้ห็นวา่พุทธศาสนาไดเ้จริญรุ่งเรืองมาก่อนเหตุการณ์การอญัเชิญพระอฐิัธาตุ (พระอุรังคธาตุ) 
และมีการกระจายไปแพร่หลายไปยงัท่ีต่างๆ ในอีสาน 
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4.  พุทธศาสนาเข้าสู่อสีานทางอาณาจักรล้านช้าง 

 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และศิลาจารึก พบวา่ ก่อนท่ีภูมิภาคอีสานจะถูกผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของไทย ภาคอีสานช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นชา้งมาก่อน 
นบัตั้งแต่แอ่งสกลนครจนไปถึงหวัเมืองต่างๆ ตามลุ่มแม่น ้าโขงตลอดจนเมืองโคตรบูร 

 การเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนอีสานของกษตัริยล์้านช้างได้น าเอาพุทธศาสนาเข้ามา
เผยแพร่เป็นเวลาต่อเน่ือง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่พระมหากษตัริยมี์วตัถุประสงคมุ์่งขยายแดนดินปกครองแต่
ก็ไม่ละเลยท่ีจะน าเอาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วย เน่ืองจากพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้สร้าง
ความชอบธรรมในการปกครองและขยายอ านาจไปย ังดินแดนต่างๆ ได้ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ
พระมหากษตัริยใ์ชพ้ระพุทธศาสนาเพื่อสร้างการยอมรับในหมู่ราษฎร และพุทธศาสนาเองก็ยงัใช้เป็น
ศูนยก์ลางในการรวมคนให้มีความเป็นเอกภาพและเพื่อประโยชน์ทางสังคมและการเมือง หรือในบาง
กรณีพระมหากษตัริยก์็ใช้พระพุทธศาสนาท าหน้าท่ีในการปกครองแทนผ่านตวัแทนของพระสงฆ ์
ฉะนั้นพระมหากษตัริยล์า้นชา้งจึงใหค้วามส าคญักบัพุทธศาสนา 

 หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเขา้มาของพุทธศาสนาในอีสานยุคลา้นช้างก็คือศิลาจารึกสมยัไทย-

ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท่ีกษตัริยล์า้นช้างขยายขอบเขตการปกครองเขา้มายงัดินแดนแห่งน้ีพบว่า 
หลายท่ีมีการอุทิศท่ีดินเพื่อสร้างวดั มีการอุทิศนาจงัหัน จากหลกัฐานต่างๆ เหล่าน้ีนอกจากจะเป็นส่ิง
ยนืยนัการเขา้มาของพุทธศาสนาในสมยัลา้นชา้ง ยงัแสดงให้เห็นถึงการใชว้ดัและนาจงัหนัเป็นส่ิงเช่ือม
ร้อยคนระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัราษฎรตามเมืองต่างๆ 

 การมีนาจงัหนัจากการอุทิศของพระมหากษตัริยท์  าให้ราษฎรตอ้งเสียส่วยอากรบ ารุงวดัแทน
การเสียส่วยอากรต่อรัฐ และการมีสถาบนัวดัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของพระมหากษตัริยท่ี์ตอ้งการให้
มีการรวมคนผ่านสถาบนัวดัก็ท  าให้ง่ายต่อการปกครอง ดงันั้นวดัและพระสงฆ์จะท าหน้าท่ีในการสั่ง
สอนอบรมขัด เกลาพฤติกรรมราษฎรให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การประพฤติท่ี ดีงาม ถึงแม้ว่า
พระมหากษตัริยจ์ะมิไดป้กครองพระสงฆ์โดยหน้าท่ีชดัแจง้ แต่โดยนัยทางออ้มแลว้พระมหากษตัริย์
ยอ่มมีอ านาจเหนือกวา่และสามารถใชส้ถาบนัวดัและพระสงฆใ์หท้  าการปกครองแทน 

 ดว้ยเหตุผลของการปกครองดินแดนและหวัเมืองในอีสานในลกัษณะดงักล่าว จึงท าให้พุทธ
ศาสนาจากลา้นชา้งเขา้สู่อีสาน และถือวา่มีอิทธิพลต่ออีสานเป็นเวลาหลายปีนบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 20 

เป็นตน้มา  
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5.  พุทธศาสนาเข้าสู่อสีานสมัยอทิธิพลไทย 

 

 อีกคร้ังหน่ึงท่ีพุทธศาสนาเขา้สู่อีสานอย่างเห็นได้ชดัเจน คือ สมยัท่ีอีสานถูกผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรไทย (พ.ศ.2322) เม่ือคร้ังสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีขยายพระราชอ านาจไปยงัเขต
ภาคอีสานและลาว ซ่ึงไดส่้งกองทพัโดยเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ต่อมาไดค้รองราชยส์มบติั ทรงพระ
นามวา่ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1) ไปในการขยายอ านาจ 

 ในคร้ังนั้น อาณาจกัรลา้นช้างมีความขดัแยง้ระหว่างเจา้นายรุนแรงหลงัจากส้ินรัชสมยัพระ
เจา้สุริยวงศา (พ.ศ.2176-2233) โดยมีการช่วงชิงกันสืบราชสมบติั จนกระทัง่น ามาซ่ึงการแยกเมือง
ปกครองเป็น 3 เมือง คือ หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ และนครจ าปาศกัด์ิ แต่กระนั้นก็ตามก็มีเจา้นายบาง
กลุ่มไดอ้พยพไพร่พลมาตั้งชุมชนในพื้นท่ีภาคอีสานร่วมกบัราษฎรในพื้นถ่ินเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากกลุ่ม
พระวอพระตา (ตั้งเมืองอุบลราชธานี เมืองยโสธร) กลุ่มทา้วสมพมิต (ตั้งเมืองกาฬสินธ์ุ) กลุ่มอาจารย์
แก้วหรือเจา้แก้วมงคล (ตั้งเมืองสุวรรณภูมิ เมืองร้อยเอ็ด และเมืองใกล้เคียง) กลุ่มทา้วแล (ตั้งเมือง
ชัยภูมิ) ทั้ งน้ี กลุ่มต่างๆ ท่ีอพยพเข้ามาสมยักรุงธนบุรี ในเวลาต่อมาได้ขอตั้งเป็นเมืองท่ีมีลักษณะ
สมบูรณ์สมยัรัชกาลท่ี 1 ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของราชธานีไทย ยกเวน้เมืองชยัภูมิเพียงแห่งเดียวท่ีขอ
ตั้งในสมยัรัชกาลท่ี 2  

 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 2 และ 3 เม่ือมีการสร้างบา้นแปงเมือง กลุ่มดงักล่าวท่ีมีเช้ือสายจาก
ลา้นช้างไดข้ยายชุมชนและมีการสร้างเมืองเล็กๆ ข้ึนจนกลายเป็นเมืองท่ีมีเขตการปกครองท่ีชดัเจน 
หลายเมืองไดข้ยายจนมีเมืองบริวารเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นจ านวนมาก 

 จะเห็นได้ว่า เจ้านายล้านช้างท่ีหนีจากความขดัแยง้ของล้านช้างและน าไพร่พลมาตั้งใน
บริเวณภาคอีสานร่วมกบัราษฎรอีสานท่ีเป็นชาวพื้นเมืองเดิมนั้น โดยความเป็นจริงแลว้คนพื้นถ่ินเหล่าน้ี
ก็เคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านช้างมาก่อน ดังกรณีท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า ฉะนั้ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมทั้งจารีตและความเช่ือทางพุทธศาสนาจึงมีลกัษณะเดียวกนั โดยมิได้
มีลกัษณะท่ีเป็นการน าเอาพุทธศาสนาจากราชธานีไทยมาใชแ้ต่ประการใด 

 อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเขา้มาอยูใ่นเขตพระราชอ านาจของพระมหากษตัริยไ์ทย แต่ทางการไทย
ก็ยงัคงอนุญาตใหมี้การใชธ้รรมเนียมการปกครองแบบเดิมคือธรรมเนียมลาวท่ีเป็นรูปแบบสมยัลา้นชา้ง 
นัน่คือ “ระบบอาญาส่ี” มาใช ้ไดแ้ก่ เจา้เมือง อุปฮาด (อุปราช) ราชวงศ์ ราชบุตร ทา้วเพี้ย ตามล าดบั 
และอาศยัการถือน ้าพิพฒัน์สัตยาเป็นระบบก ากบัในการควบคุมอ านาจจากราชธานีไทย 
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 ฉะนั้น เจา้เมืองต่างๆ จึงค่อนขา้งมีอิสระในการปกครอง กล่าวคือ ยงัคงมีการปกครองตาม
ธรรมเนียมปฏิบติัแบบล้านช้างโดยท่ีราชธานีไทยมิได้เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงมากแต่ประการใด 
โดยเฉพาะธรรมเนียมทางพุทธศาสนาท่ียงัคงปล่อยให้มีความเป็นอิสระอยูม่าก และเจา้เมืองแต่ละเมือง
เองต่างก็ไดใ้หค้วามส าคญัต่อพุทธศาสนาเช่นกนั เพราะเห็นวา่สถาบนัศาสนาเป็นศูนยร์วมในการอบรม
ขดัเกลาราษฎรให้ยึดมัน่ในการท าความดีและด ารงตั้งมัน่ในศีลธรรม เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเกิดความมัน่คง 

 สถาบนัวดัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาในอีสาน (ในสมยัราชธานีไทย) จึงส่งผลดี
ต่อการปกครอง ทั้งในระดบัเจา้เมืองตามหวัเมืองต่างๆ ในอีสานและในระดบัราชธานีไทยท่ีระบบการ
ปกครองไทยยงัเขา้มาไม่ถึงนกั 

 ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชธ้รรมเนียมลา้นชา้งทางดา้นพุทธศาสนานอกจากระบบอาญาส่ีอีก
หลกัฐานหน่ึงก็คือ รูปแบบการจดัช่วงชั้นของคณะสงฆห์รือสมณศกัด์ิ ซ่ึงยงัคงยึดตามรูปแบบของลา้น
ชา้ง กล่าวคือ 

1. ส าเร็จ คือ พระภิกษุหรือสามเณรท่ีไดรั้บเถราภิเษกฮดสรง คร้ังท่ี 1 

2. ซา คือ พระภิกษุหรือสามเณรท่ีไดรั้บเถราภิเษกฮดสรง คร้ังท่ี 2 

3. คู (ครู) คือ พระภิกษุหรือสมเณร ท่ีไดรั้บเถราภิเษกฮดสรง คร้ังท่ี 3 

4. คูหลกัค า หรือหวัคูหลกัค า คือพระภิกษุท่ีไดรั้บเถราภิเษกฮดสรง คร้ังท่ี 4 

5. คูลูกแก้ว หรือหวัคูลูกแกว้ คือพระภิกษุท่ีไดรั้บเถราภิเษกฮดสรง คร้ังท่ี 5 

6. คูยอดแก้ว หรือหวัคูยอดแกว้ คือพระภิกษุท่ีไดรั้บเถราภิเษกฮดสรง คร้ังท่ี 6 

 อย่างไรก็ตามรูปแบบการควบคุมและเล่ือนสมณศักด์ิของคณะสงฆ์อีสานก็ค่อยๆ ถูก
ปรับเปล่ียนในสมยัของการปฏิรูปหวัเมืองอีสาน ซ่ึงทางการไทยมีการส่งขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลเขา้
มาก ากบัราชการตามหวัเมืองอีสาน แต่ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงธรรมเนียมการปฏิบติัมากท่ีสุดก็
คือ ช่วงท่ีพระสงฆฝ่์ายธรรมยติุนิกายไดแ้พร่เขา้ไปยงัมณฑลอุบลราชธานี ซ่ึงมีการสร้างวดัสุปัฏนาราม
เป็นพระอารามจนถึงสมยั พ.ศ. 2456 สมยัท่ีพระราชมุนี ไดม้าด ารงต าแหน่งเจา้คณะปกครองมณฑล
อุบลราชธานี คร้ังนั้นเห็นว่าการเล่ือนสมณศกัด์ิตามธรรมเนียมแบบลา้นช้างท่ีเคยมีมานานควรไดรั้บ
การปรับเปล่ียน เพราะเป็นระบบท่ีราษฎรสามารถกระท าการไดโ้ดยไม่มีขอบเขต ผลจากการปฏิรูปน้ีจึง
ท าให้ธรรมเนียมพุทธศาสนาดา้นคณะสงฆต์ามธรรมเนียมลา้นชา้งท่ีเคยกระท ามาเป็นเวลายาวนานจึง
เป็นอนัยุติ และให้มีการยกเลิกโดยก าหนดให้การเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นหนา้ท่ีของราชการส่วนกลางจาก
ราชธานีไทย  
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 นบัตั้งแต่นั้นมาพระสงฆท่ี์ปฏิบติัศาสนกิจทางศาสนาท่ีอยู่ตามวดัและหัวเมืองต่างๆ ในภาค
อีสานจึงถูกควบคุมและถูกก าหนดจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง แต่ถึงกระนั้นก็ตามธรรมเนียมการปฏิบติั
ศาสนกิจของพระสงฆแ์ละราษฎรในอีสานท่ีมีต่อพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็ยงัคงรูปแบบลา้นชา้ง แมจ้ะไม่
มีนาจงัหนั และระบบอาญาส่ีแลว้ก็ตาม 
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บทที ่3 

พระพุทธศาสนา 

 

1.  ประวตัิความเป็นมาของพทุธศาสนา 

 

มีตน้ก าเนิดข้ึนมา 600 ปีก่อนคริสตศ์กัราช 563-483 ปี (บุณย ์ นิลเกษ : 2526) ศาสดาคือโคตม
พุทธะ ประเทศอินเดีย โดยมีพระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ศาสนา แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 

1. พระสูตร หมายถึงหลกัค าสอนทัว่ไป 

2. พระวนิยั หมายถึง กฎ, ระเบียบ, ขอ้บงัคบั ส าหรับพระภิกษุสงฆ ์

3. พระอริยธรรม หมายถึง การอธิบายและวเิคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัจิตวทิยา จริยศาสตร์ 
และกฎธรรมชาติอ่ืน  

นอกจากน้ียงัมีค าอธิบายค าภีร์ เรียกวา่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และอ่ืนๆ อีกซ่ึงมีจ านวนมากมาย                    
มีศาสนิกชนทัว่โลกมากกวา่ 500 ลา้นคนส่วนมากมีอยูใ่นประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ศรีลงักา ไทย พม่า 
เขมร ลาว และเวียดนาม จ าแนกเป็นนิกายใหญ่ๆ 2 นิกาย ได้แก่ เถรวาทและมหายาน หมายถึงพวก
อนุรักษ์นิยม และพวกก้าวหน้า เช่นเดียวกับศาสนาอ่ืนๆในทิเบตและมองโกเลีย พุทธศาสนาได้
ววิฒันาการเป็นสายใหญ่ เรียกวา่ สายลามะ ในประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่น ประยุกตใ์ห้เขา้กบัศาสนา
ของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขงจ้ือ เต๋า และชินโต (จรัส  พยคัฆราชศกัด์ิ 34 : 89)  
 ศาสนาพุทธมีถ่ินก าเนิดในชมพทูวปีประเทศอินเดียเม่ือศตวรรษท่ี 6  ก่อนการเร่ิมตน้ของคริสต์
ศาสนา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสังคมของอินเดียเร่ิมมีความเคล่ือนไหวและสงสัยในศาสนาของพราหมณ์ ซ่ึง
เตม็ไปดว้ยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพราะอิทธิพลในคมัภีร์อาถรรพเ์วท พระมหาวีระศาสดาแห่งศาสนา
เชนทรงประกาศหลกัสัจธรรมคดัคา้นความเช่ือถือหลายประการของพราหมณ์ และวางแนวทางใหม่
ใหก้บัสังคมของอินเดีย หลงัจากพระมหาวรีะไม่นานนกัพระพุทธเจา้ก็ทรงประกาศหลกัธรรมของพุทธ
ศาสนาคดัคา้น ไม่เห็นด้วยกบัค าสอน ในค าภีร์พระเวทของพราหมณ์อีก ท าให้สังคมของอินเดียเร่ิม
ได้รับแสงสว่างจากการปฏิรูปทางศาสนาของพระมหาวีระกบัพระพุทธเจา้ในช่วงเวลาไล่เล่ียกนัใน
ศตวรรษท่ี 6  ก่อน ค.ศ. มีเหตุการณ์ส าคญัอีกประการหน่ึงเกิดข้ึนมาในชมพูทวีปประเทศอินเดีย เป็น
เหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังส าคญั คือชาวเปอร์เชียหรือชาวอิหร่านเขา้มามีอิทธิพลในแควน้สินธ์ุ (Sindh) 

ชนเหล่านั้นเรียกวา่อารยนั อยูใ่นบริเวณลุ่มแม่น ้ าสินธ์ุ (Sindh) เพี้ยนมาเป็นฮินดู (Hindus หรือ Indus) 
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และเรียกศาสนาของชาวอารยนั (ศาสนาพราหมณ์) ในบริเวณลุ่มแม่น ้ าสินธ์วา่เป็นศาสนาของชาวฮินดู 
หรือเรียกสั้นๆวา่ศาสนาฮินดู ดว้ยเหตุน้ีอารยนัจึงกลายเป็นชาวฮินดูและนบัถือศาสนาฮินดูนบัตั้งแต่นั้น 
โดยชาวเปอร์เซียเป็นผูต้ ั้งช่ือให ้(พระมหาบุญตอม อคฺคปุํฺญ (ผากา) 2543 : ) 

ประเทศอินเดียเป็นชาติท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในสมยัโบราณตาม หลกัฐานทางศาสนาเรียก
อินเดียว่า ชมพูทวีป แต่ชาวอินเดียเรียกประเทศตนเองวา่ ภารตวรรษ คือท่ีอยูข่องชาวภารตะ เป็นพระ
นามของภารตะปฐมวงศแ์ห่งราชวงศป์าณฑป ในสมยัสงครามมหาภารตะยุทธพวกเขาถือวา่เขาสืบเช้ือ
สายมาจากพระเจา้ภารตะเรียกตวัเองวา่ ภารตะ ค าว่าอินเดีย เป็นค าใหม่เกิดจากช่ือแม่น ้ าสินธ์ุเปอร์เซีย
เปล่ียนเสียงและเรียกเพี้ยนกนัมาโดย ล าดบั คือ สินธู ฮินดู ไฮดู  อินดสั  และอินเดียตามล าดบั ชมพูทวีป
เป็นสถานท่ีอุบติัแห่งพระพุทธองค ์เป็นดินแดนเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียพื้นท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลลอ้มรอบดว้ย
เทือกเขาหิมาลยัท่ีสูงท่ีสุดในโลกและทะเลอนักวา้งใหญ่ เป็นอู่อารยธรรมท่ีส าคญัของโลกท่ีเรียกว่า 
อารยธรรมแห่งลุ่มแม่น ้าสินธุและคงคา มีอายุประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ และสืบอารยธรรมของตนมาได้
ไม่เคยขาดตอน ย ัง่ยืนจนถึงปัจจุบนั การท่ีศาสนาพราหมณ์เปล่ียนช่ือมาเป็นศาสนาฮินดู เพราะอิทธิพล
ของศาสนาเชนและศาสนาพุทธ ซ่ึงเกิดข้ึนมาเพื่อปฏิรูปแนวความคิดทางศาสนาของชาวอารยนัใน
อินเดียในขณะนั้น หรือไม่ก็ศาสนาฮินดูวิวฒันาการมาจากศาสนาพราหมณ์ เพราะการเคล่ือนไหว
ต่อตา้นศาสนาพราหมณ์ของศาสนาพุทธ ความจริงวิวฒันาการของศาสนาพราหมณ์เป็นเอกลกัษณ์ของ
ศาสนาพราหมณ์ มีมาชา้นานแลว้ แต่การไดช่ื้อใหม่วา่ศาสนาฮินดู เป็นเพราะชาวเปอร์เซียเป็นผูต้ ั้งช่ือ
ใหม่ใหด้งักล่าว ส่วนท่ีกล่าววา่ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อศาสนาพราหมณ์นั้นก็มิไดเ้ป็นสาเหตุส าคญัให้
ศาสนาพราหมณ์ตอ้งเปล่ียนช่ือศาสนาของตนมาเป็นศาสนาฮินดู และศาสนาฮินดูก็มิไดว้ิวฒันาการมา
จากศาสนาพราหมณ์ เพราะศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเดียวกนั ในตอนแรกๆชาว
อารยนัเรียกศาสนาของตนว่าศาสนาอารยนั ต่อมาเม่ือมีพราหมณ์ท าหน้าท่ีในพิธีกรรมทางศาสนาจึง
เรียกว่าศาสนา พราหมณ์ และในท่ีสุดก็เรียกว่าศาสนาฮินดูตามค าเรียกของชาวเปอร์เซีย (พระโสภณ
คณาภรณ์  2529 : 4)   

 

2.  ประวตัิความเป็นมาของพระพทุธเจ้า 

 

 ค าว่า “พุทธะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่าตรัสรู้หรือผูต่ื้นแล้ว 
(พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2525 : 601) หมายถึง ผูป้ระจกัษค์วามจริงอนัเป็นเหตุให้พน้จาก
ความทุกขท์ั้งปวงหรือผูต่ื้นจากความมวัเมาดว้ยอ านาจของกิเลสและตณัหาต่างๆ ในภาษาไทยเติมค าวา่ 
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เจา้ต่อทา้ยค า เรียกวา่ พระพุทธเจา้ หมายถึง ผูน้ าองคค์วามรู้ของพระองคม์าเป็นช่ือ ตามพุทธประวติัของ
พระองค์ก็เหมือนกบัประวติัของผูรู้้หรือเจา้ลทัธิ คณาจารย ์หรือคนส าคญัอ่ืนๆ อ่ืนๆท่ีเด่นชดัคือ ค าว่า
พุทธะ กบัค าวา่ตถาคต ได ้2 ค าน้ีแฝงปรัชญาธรรมไวอ้ยา่งลึกซ้ึงครอบคลุมค าสอนไวท้ั้งหมด พระองค์
ผูท้รงเป็นพระบรมครู ทรงเป็นมนุษยท่ี์มีสังขารร่างกาย ประกอบด้วยส่ิงท่ีเป็น นาม กบั รูป เหมือน
มนุษยท์ัว่ไป ทรงอุบติัเพื่อบ าเพ็ญพุทธกิจอนัเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกช่วงเวลาหน่ึงแตกดบัไปตาม
สามญัลกัษณะ แต่การอุบติัข้ึนด ารงยู่และดบัไปของพระองค์ต่างจากสามญัชนอ่ืน ทรงเป็นผูมี้ความ
เฉลียวฉลาดเป็นส่วนพระองค์ ท าการฝึกฝนพระองคเ์องจนสามารถกระท าส่ิงท่ีเหนือวิสัย ท่ีสามญัชน
จะพึงกระท าได ้ทรงพระปัญญา พระกรุณาอย่างไพศาล ส่งให้ก าเนิดค าสอนท่ีเรียกวา่ พระธรรมวินยั 
ลกัษณะพระพุทธองค์ท่ีอุปมาไวคื้อ ลกัษณะแห่งดอกบวัดงัพระบาลีใน บุปผสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอ่มไม่ขดัแยง้กบัโลก แต่โลกยอ่มขดัแยง้กบัเรา ผูก้ล่าวเป็นธรรมยอ่มไม่ขดัแยง้กบัใครใน
โลก ส่ิงท่ีบณัฑิตสมมุติวา่ไม่มีในโลก แมเ้ราก็กล่าวส่ิงนั้นวา่ไม่มี ส่ิงใดท่ีบณัฑิตสมมุติวา่มีในโลก แม้
เราก็กล่าวส่ิงนั้นว่ามี ดูก่อนบุรุษทั้งหลาย อุบลก็ดี ปทุมก็ดี บุณฑริกก็ดี เกิดแลว้ในน ้ า เจริญข้ึนในน ้ า 
เติบโตข้ึนพน้น ้า ตั้งอยูใ่นแต่ไม่ติดน ้า แมฉ้นัใด พระคาถาคตเกิดในโลก เติบโตในโลก ครอบง าโลกอยู ่
โลกฉาบทาไม่ไดฉ้นันั้นก็เหมือนกนั” (พระมหาบุญตอม อคฺคปุํฺโญ, 2543 : 29)  

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงก าเนิดข้ึนในตระกูลกษตัริยศ์ากยวงศ์ ในวนัวิสาขบุรณ มี
กลางเดือน 6 ก่อนพุทธศกัราช  80 ปี พระองคท์รงเป็นพระโอรสของพระเจา้กรุงกบิลพสัดุ์แห่งสักกช
นบท ทรงพระนามวา่ พระเจา้สุทโธทนะ และพระนางมหามายา เป็นพุทธมารดา พระองคป์ระสูติท่ีพระ
ราชอุทยานลุมพินีวนั ในเมืองกบิลพสัดุ์ (ปัจจุบนัเรียกว่าต าบลรัมมินเด แขวงเนปาลราฐ) เม่ือพระองค์
ประสูติได ้5 วนั พระบิดาทรงพระราชทานนามวา่ สิทธตัถ หรือ สิทธารถ (แปลวา่ สมประสงค)์ มีพระ
ชนมไ์ดเ้พียง 7 วนั พระมารดาก็ส้ินพระชนม ์เพระเจา้สุทโธทน จึงมอบพระองคใ์หแ้ก่นางปชาบดีโคตมี 
ผูเ้ป็นพระเจา้นา้ใหเ้ป็นผูเ้ล้ียงดูต่อมา เม่ือพระองคท์รงเจริญวยัข้ึนก็ไดท้รงศึกษาศิลปวิทยาจนพระชนม์
ได ้16 พรรษา จึงทรงอภิเษกสมรสกบัพระนางยโสธรา (พิมพา) ราชธิดาของพระเจา้สุปพุทธ เจา้กรุง
เทวทหะแห่งโกลิยวงศ์ และมีพระโอรสดว้ยกนัหน่ึงพระองค์คือ พระราหุล (จรัส  พยคัฆราชศกัด์ิ,               
2534 : 90) 
 เม่ือเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 12 พรรษา พระราชบิดาจดัให้มีพิธีเฉลิมฉลองข้ึนท่ี
พระราชวงั ในฐานะท่ีทรงเป็นราชตระกูลท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์ ดังนั้ นจึงจัดให้มีพิธีสวมสา
ยชัโญปวตี เพื่อประกาศความเป็นศาสนิกชนผูน้บัถือศาสนาพราหมณ์โดยสมบูรณ์ เม่ือพระองคท์รงรับ
สายชัโญปวีต สวมใส่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวค าปฏิญาณตนเป็นพรหมจารี เพื่อศึกษาคมัภีร์อนั
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ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา โดยธรรมเนียมของพราหมณ์ถือวา่เป็นผูเ้กิดใหม่อีกคร้ัง ชาวอินเดียในสมยัโบราณ
นั้นผูท่ี้มีฐานะดีทั้งหลายต่างก็จะส่งบุตรหลานไปศึกษาศิลปศาสตร์ต่างๆ เช่น วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และอ่ืนๆ จากส านักต่างๆ โดยจะเน้นหนักกบัศาสนาเป็นหลกั โดยศึกษา
คมัภีร์พระเวทย ์เป็นคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา อาจารยว์่าด้วย กาพย ์กลอน  โคลง  ฉันท์ และยงัมี
คมัภีร์อ่ืนอ่ืนๆท่ีไดอ้ธิบายความหมายพระเวทไวโ้ดยละเอียด และบางคมัภีร์ก็ยากแก่การเขา้ใจอย่างยิ่ง 
ก่อนท่ีเจา้ชายจะทรงศึกษาคมัภีร์เหล่าน้ีพระองค์ตอ้งศึกษาภาษาสันสกฤตให้เขา้ใจถ่องแทเ้สียก่อน
เพราะพระเวทยไ์ดจ้ารึกดว้ยภาษาสันสกฤต เม่ือพระองคท์รงเรียนรู้ภาษาสันสกฤตแลว้ อาจารยจึ์งสอน
บทเรียนและเน้ือหาของพระเวท เพื่อความเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ของชาวอินเดียโบราณ 

เม่ือพระสิทธารถมีพระชนมายไุด ้29 พรรษา ทรงเสด็จประพาสอุทยาน และทอดพระเนตรเห็น
เทวดาทูต 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนกับวช จึงรู้สึกเบ่ือหน่ายในความเป็นอยูแ่ห่งมนุษยโ์ลก จึง
ทรงพิจารณาเห็นวา่หมู่สัตวท์ั้งปวงยอ่มไดรั้บความทุกขย์าก มีการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัและพากนัมวั
เมาอยู่ในความแปรปรวนต่างๆ เม่ือพิจารณาแล้วทรงเห็นชัดว่าล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งส้ิน พระองค์จึง
พยายามคิดคน้หาอุบายท่ีจะก าจดัเสียซ่ึงกองทุกขเ์หล่านั้น พระองคจึ์งทรงมา้กณัฐกะ เสด็จออกจากเมือง
ในเวลากลางคืนพร้อมดว้ยมหาดเล็กช่ือนายฉนันะ ไดเ้สด็จไปยงัฝ่ังแม่น ้ าอโนมาและไดจ้ดัการถือเพศ
เป็นบรรพชิต  ณ ท่ีนัน่ เม่ือไดท้รงเพศเป็นบรรพชิตก็ทรงศึกษาและทรมานพระองคป์ฏิบติัตามลทัธิ
ต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 ปี ก็ไม่ส าเร็จผลตามท่ี ประสงค ์พระองคจึ์งหวนกลบัมาบ าเพญ็เพียรทางใจ คือ
ท าใหใ้จเป็นสมาธิมัน่คงปราศจากนิวรณ์ใดๆ ซ่ึงวิธีน้ีพระองคไ์ดบ้  าเพญ็เพียรอยูเ่ป็นเวลานานในท่ีสุดก็
ไดต้รัสรู้ธรรมส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เม่ือวนั  วิสาขบุรณะ กลางเดือน 6 ก่อนพุทธศกัราช 45 
ปี ท่ีตน้โพธ์ิ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แขวงคยาสีสะ (ปัจจุบนัเรียกต าบลพุทธคยา) ในแควน้มคธ เม่ือทรง
ตรัสรู้แลว้ก็ไดแ้สดงพระธรรม  คร้ังแรกแสดงธรรมจกัรแก่ภิกษุปัญจวคัคีย ์5 รูป คร้ันต่อมาก็ไดแ้สดง
พระธรรมเทศนาโปรดสาวกอ่ืนๆ จนสาวกเหล่านั้นไดส้ าเร็จมรรคผลถึงขั้นอรหนัตเ์ป็นอนัมาก เม่ือได้
รวบรวมพระสาวกซ่ึงเป็นพระอรหนัต ์60 องค ์ก็ไดส่้งสาวกเหล่านั้นแยกยา้ยกนัไปประกาศศาสนา ณ ท่ี
ต่างๆ จนมีประชาชนพลเมืองเล่ือมใสเป็นจ านวนมาก และเห็นผลจริงตามพุทธบญัญติัในศาสนาของ
พระองค์และออกบวชเป็นบรรพชิตมากมาย พระองค์ทรงจารึกประกาศพระศาสนาอยู่ถึง 45 ปี จน
พระชนมายุได ้80 พรรษา บริบูรณ์ก็เสด็จสู่ปรินิพพานในวนัวิสาขบุรณมี กลางเดือน 6 ณ ป่าไมรั้งเขต
นครกุสินารา แควน้มลัละ และวนัท่ีปรินิพพานนั้น พุทธศาสนิกชนก็ไดถื้อเอาเป็นวนัท่ี 1 แห่งการนบัปี
พุทธศกัราชเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (จรัส  พยคัฆราชศกัด์ิ 2534 : 90) 
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3.  พทุธคุณ  
 

 พุทธคุณ 3 หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูมี้พระคุณทั้งปวงบริบูรณ์ เลิศล ้ากวา่ใครทั้งหมด 
ไม่มีเทวดาและมนุษยใ์ดเทียบเทียมได ้เน่ืองจากพระองคมี์ความบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ มีพระปัญญาบริบูรณ์
และมีพระกรุณาสมบูร์   
 3.1  วิสุทธิคุณ  พระคุณคือความบริสุทธ์ิ  พระพุทธเจา้ทรงมีความประพฤติกาย วาจา ใจ 
บริสุทธ์ิสะอาด ไม่มีโทษไม่มีบาปแม้แต่น้อย เพราะทรงเป็นผูส้ิ้นกิเลส คือ ความโลภ โกรธ หลง
ทั้งหมด ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะท าให้ชัว่ทั้งในท่ีลบัท่ีแจง้ ไม่มีขอ้อะไรท่ีจะตอ้งระแวงแคลงใจเก่ียวกบั
ความบริสุทธ์ิของพระองค ์เราเคารพนบัถือพระองคไ์ดอ้ยา่งบริสุทธ์ิใจจริงๆ ในพระไตรปิฎก เล่มท่ี 23 

ขอ้ 47 หนา้ 54 พระพุทธเจา้ไดท้รงยืนยนัความบริสุทธ์ิของพระองคก์บัพราหมณ์ผูห้น่ึงช่ือ ชานุโสณีวา่ 

“พราหมณ์  เม่ืผูใ้ดจะกล่าวอย่างถูกตอ้งว่า ใครประพฤติพรหมจรรยบ์ริสุทธ์ิ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง
พร้อย เขาควรกล่าวเจาะจงตถาคต พราหมณ์ เราน้ีแหละเป็นผูป้ระพฤติพรหมจรรยบ์ริสุทธ์ิ ไม่ขาด ไม่
ทะลุ ไม่ด่างพร้อย” 

 3.2  ปัญญาคุณ  พระคุณคือปัญญา พระพุทธเจา้ทรงมีพระปัญญาคุณ คือ ทรงมีความรอบรู้พระ
ธรรม คือ ความจริงทุกส่ิงทุกอยา่งในการประดิษฐานพระพุทธศาสนา พระองคท์รงอาศยัพระปัญญา คือ 
ทศพลญาณ หรือ ตถาคตพลญาณ คือ พระญาณอนัเป็นก าลังของพระพุทธเจ้าท าให้พระองค์ทรง
สามารถประกาศพระศาสนาไดอ้ยา่งมัน่คง มี 10 ประการดงัน้ี 

  1)  ปัญญาหยัง่รู้ฐานะและอฐานะ (ฐานาฐานญาณ) คือ รู้กฎของธรรมชาติ รู้ขอบเขต
ของธรรมชาติว่าอะไรเป็นอะไร หรืออะไรเป็นไปไม่ได้ เช่น รู้ว่าธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์นั้ น
สามารถพฒันาไดถึ้งท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุดไดด้ว้ยวิธีใด และอะไรเป็นอุปสรรคกีดขวางการพฒันาของ
มนุษย ์

  2)  ปัญญาหยัง่รู้ผลของกรรม (กรรมวิปากญาณ) คือ สามารถแยกแยะความซับซ้อน
ของกรรมดีและกรรมชัว่ สามารถมองเห็นกรรมว่า ท าไมบางคร้ังคนท ากรรมดีจึงไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ไม่น่าปรารถนา และผูท้  ากรรมชัว่กลบัไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าปรารถนา  

  3)  ปัญญาหยัง่รู้ขอ้ปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่สุคติทั้งปวง (สัพพตัถภามินีปฏิปทาญาณ) คือรู้
ละเอียดวา่ขอ้ปฏิบติัใดจะน าไปสู่สุคติ หรือทุคคติ หรือพน้จากคติทั้งสอง (นิพพาน) และขอ้ปฏิบติัใดท่ี
จะท าใหเ้กิดประโยชน์ในชาติหนา้ และประโยชน์อยา่งอ่ืน  
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  4)  ปัญญาหยัง่รู้ภาวะของโลกอนัประกอบดว้ยธาตุต่างๆ (นานาธาตุญาณ) คือรู้สภาวะ
ของธรรมชาติทั้งท่ีมีใจครอง เช่น มนุษยแ์ละสัตว ์และท่ีไม่มีใจครอง เช่น วตัถุธรรมชาติ ส่วนประกอบ
ต่างๆของชีวติพร้อมทั้งหนา้ท่ีของมนั เช่นการท าหนา้ท่ีของกาย ประสาทสัมผสั และองคป์ระกอบต่างๆ
ในกระบวนการรับรู้  

  5)  รู้ปัญญาหยัง่รู้อธัยาศยั (นานาธิมุตติญาณ) คือ รู้อธัยาศยั ความโน้มเอียง ความ
เช่ือถือ ความสนใจของบุคคลทั้งหลายท่ีมีอยูต่่างๆกนั 

  6)  ปัญญาหยัง่รู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งสมรรถภาพของบุคคล (อินทรียปโร
ปริยตัตญาณ) คือหรือว่าบุคคลแต่ละคนมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด มีกิเลสมาก
หรือมีกิเลสนอ้ย ความสามารถมากหรือนอ้ย สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัธรรมหรือ
พร้อมท่ีจะรู้แจง้หรือไม่ 
  7)  ปัญญาหยัง่รู้ความเศร้าหมองหรือความผอ่งแผว้ท่ีเป็นตวัของฌาน (ฌานาทิสังกิเล
สาทิญาณ) คือ รู้อะไรเป็นอุปสรรค อะไรเป็นเคร่ืองอ านวยในการปฏิบติัสมาธิ อะไรท าให้เกิดความเศร้า
หมองและผอ่งแผว้แก่ฌาน เม่ือบรรลุธรรมแลว้จะออกจากฌานอยา่งไร 

  8)  ปัญญาหยัง่รู้ระลึกชาติหนหลงัได ้(ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) คือ รู้วา่ไดเ้กิดในชาติ
นั้นๆ มีบิดามารดาช่ือนั้น มีสภาพแวดลอ้มอยา่งนั้นๆ ตลอดจนรู้วา่ไดท้  ากรรมอะไรแลว้เกิดผลอะไร 

  9)  ปัญญาหยัง่รู้จุติ (ตาย) และอุบัติ (เกิด) ของสัตว์ทั้ งหลายเป็นไปตามกรรม 
(จุตูปปาตญาณ) คือ รู้วา่สัตวท์ั้งหลายตายแลว้ไปเกิดในภพใด มีสภาพแวดลอ้มอยา่งไร เพราะท ากรรม
อะไร  

  10)   ปัญญาหยัง่รู้ความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (อาสวกัขยญาณ) คือ รู้วา่ธรรมชาติ
ของอาสวะ เหตุเกิดของอาสวะ ความดบัอาสวะ ตลอดจนวิธีก าจดัอาสวะและไดท้  าให้อาสวะส้ินไปได้
ดว้ยพระองคเ์อง 

  3.3  กรุณาคุณ  พระคุณคือความกรุณา พระพุทธเจา้ทรงมีพระหฤทยัเป่ียมดว้ยพระกรุณา มุ่ง
ความสุขความเจริญ มุ่งให้พน้ทุกข์ แผ่ไปในสรรพสัตวทุ์กถว้นหน้า จึงได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรด
ตั้งแต่ไดต้รัสรู้จนถึงวนัสุดทา้ยแห่งพระชนชีพ ถึงจะมีใครมุ่งร้าย ก็ไม่ทรงมุ่งร้ายตอบ ไม่ปรากฏว่า
พระองคจ์ะทรงสาปแช่งหรือท าร้ายผูใ้ด และเอาชนะความโกรธดว้ยความไม่โกรธจึงทรงมีความสวสัดี
ตลอดพระชนมชี์พ  

 พุทธคุณ 9 หมายถึง คุณความดีอนัมีอยูใ่นพระพุทธเจา้นั้นจ าแนกได ้9 ประการเรียกวา่ “นวารห
คุณ”  แยกค าเป็น นว + อรห + คุณ แปลว่า ความดีของพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นพระอรหันต์  9 ประการ 
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นกัปราชญไ์ดร้้อยกรองไว ้เรียกวา่ “อนุสสรณนยั” เร่ิมดว้ย อิติปิ โส ภควา ดงัต่อไปน้ี (ดนยั  ไชยโยธา, 
2557 : 188), ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์และทว ี ผลสมภพ  (2546 : 9-15)  

 1.  อรหงั  เป็นพระอรหนัต ์คือเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เป็นผูส้ิ้นกิเลสไม่มีความคิดร้ายใดๆ ในพระทยั
ควรแนะน าสั่งสอนผูอ่ื้นและควรไดรั้บความเคารพบูชา 

 2.  สัมมาสัมพุทโธ  เป็นผูต้รัสรู้ธรรมอย่างถูกตอ้งดว้ยพระองค์เอง คือ ผูท้รงตรัสรู้อริยสัจ 4 

ดว้ยพระองคเ์อง 

 3.  วชิาจรณสัมปันโน เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวชิาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติ 

 4.  สุคโต เป็นผูเ้สด็จไปดว้ยดี คือทรงด าเนินพระพุทธจริยาไปยงัสถานท่ีใดก็มีแต่ทรงท าสิริ
มงคลแก่มหาชนในสถานท่ีนั้น 

 5. โลกวิทู เป็นผูรู้้แจง้โลก คือทรงรู้แจง้ภาวะอนัเป็นคติธรรมดาแห่งโลก คือสังขารทั้งหลาย
เป็นอยา่งดี 

 6. อนุตตโร ปุริสทมัมสารถิ เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มทรงเป็นผูฝึ้กตนไดดี้เยีย่ม 

 7. สัตถา เทวมนุสสานัง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้ งหลายคือ ทรงประกอบด้วย
คุณสมบติัท่ีควรเป็นครูของบุคคลในทุกระดบัชั้น 

 8.  พุทโธ  เป็นผูต่ื้นและเบิกบานแลว้ คือผูต่ื้นเองจากความเช่ือถือ และขอ้ปฏิบติัทั้งหลายท่ี
ยดึถือกนัมาผดิๆดว้ย 

 9.  ภควา  ทรงเป็นผูมี้โชค คือทรงเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรมทั้งหลายอนัเป็นผลสัมฤทธ์ิแห่ง
พระบารมีท่ีไดท้รงบ าเพญ็มาหรือเป็นผูจ้  าแนกแจกธรรม  

 ซ่ึงพุทธคุณทั้ง 9 บท มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 พระคุณบทท่ี 1  บทวา่อรหงั คือ การห่างไกลจากกิเลส ท าลายกิเลสท่ีเป็นส่วนบุญและบาปได้
หมดส้ิน  การหกัก ากงแห่งสงสารจกัร ท าลาย อวิชา ตณัหา อุปาทาน และกรรมอนัเป็นตน้ตอแห่งสัง
สารจกัรได ้  การไม่มีความลบัท่ีจะตอ้งปิดบงัซ่อนเร้นหรือไม่ท าชัว่ในท่ีลบัและท่ีแจง้และ เป็นผูค้วรรับ
ปัจจยัท่ีผูศ้รัทธาน ามาถวาย 

 พระคุณบทท่ี 2   บทว่าสัมมาสัมพุทโธ แปลว่า ทรงคน้พบสัจธรรมดว้ยพระองค์เองและการ
คน้พบนั้นเป็นการคน้พบท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงมิไดอ้าศยัใครเป็นครูบาอาจารย ์

 พระคุณบทท่ี 3   บทวิชาจะระณะสัมปันโน  แปลวา่สมบูรณ์ดว้ยวิชชาและจรณะ ค าวา่วิชาใน
ท่ีน้ีมิได้หมายถึงวิชาความรู้ทัว่ๆไป ตามความเขา้ใจของสามญัชนแต่หมายถึงคุณวิเศษท่ีเกิดข้ึนด้วย
อ านาจจิต  
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 พระคุณบทท่ี 4  สุคโต คือ พระองคเ์สด็จไปดว้ยหนทางอนังามทางเสด็จท่ีวา่น้ีไดแ้ก่อริยมรรค 
8 ประการโดยสรุปไดแ้ก่สิกขา 3 คือศีลสมาธิและปัญญา ซ่ึงพระองคเ์สด็จไปสู่ท่ีอนังดงามสะอาดท่ีนัน่
ก็คือนิพพาน โดยพระองค์เสด็จไปอย่างบริสุทธ์ิไม่เสด็จยอ้นกลบัมาหากิเลสอีก และพระองค์ไดต้รัส
วาจาท่ีดีไม่ตรัสวาจาเหลาะแหละ ไม่ตรัสค าเทจ็ทรงมีหลกัในการเผยพระโอษฐ ์6 ประการคือ  

  1.  วาจา ใดไม่จริงไม่แท ้ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ทั้งไม่เป็นท่ีรักให้พอของคนฟัง 
พระตถาคตไม่ตดัวาจาเช่นนั้น 

  2.  วาจาใดจริง แท ้แต่ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นท่ีรักใคร่พอใจของคนอ่ืน
พระตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น 

  3.  ส่วนวาจาใดเป็นจริง แท ้มีประโยชน์ แต่ไม่เป็นท่ีรักให้พอใจของผูอ่ื้นพระตถาคต 
ยอ่มรู้จกักาลในการเผยพระโอษฐต์รัสวาจานั้น 

  4.  วาจาใด ไม่จริงไม่แท ้ไร้ประโยชน์ แต่เป็นท่ีรักใคร่พอใจของคนฟังพระตถาคตไม่
ตรัสวาจาเช่นนั้น 

  5.  วาจาใดจริง แท ้แต่ไร้ประโยชน์ ทั้งเป็นท่ีรักใคร่พอใจของคนฟังพระตถาคตไม่
ตรัสวาจานั้น 

  6.  วาจาใดจริงแทมี้ประโยชน์ ทั้งเป็นท่ีพอใจรักใคร่ของคนฟังพระตถาคตทรงรู้จกั
การท่ีจะเปิดเผยพระโอษฐต์รัสวาจานั้น 

 พระคุณบทท่ี 5 บทท่ีวา่โลกวทุิ คือ ทรงรู้แจง้ทางโลกนั้น หมายถึงทรงรู้แจง้ทางโลก 3 ประการ
คือ สังขารโลก สัตวโ์ลก และโอกาสโลก  

 พระคุณบทท่ี 6 พระคุณบทท่ีวา่ทรงฝึกบุรุษไดย้อดเยี่ยม หมายถึง ทรงสั่งสอนผูใ้ห้ยอมเช่ือฟัง
และยอมปฏิบติัตามค าสอนของพระองค์ แมแ้ต่คนนั้นจะดูร้ายอย่างไรพระพุทธเจา้ก็สามารถท่ีจะใช้
วธีิการแยบคายปราบใหส้ิ้นพยศจนได ้

 พระคุณบทท่ี 7  พระคุณบทท่ีว่า สัตถา เทวมนุษยส์านัง คือเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย ์
หมายถึง จงเป็นครูท่ีดีทรงสั่งสอนมนุษยใ์หรู้้จกัประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์ภพหนา้ และประโยชน์
คือนิพพาน และมิไดท้รงสอนให้รู้จกัเฉพาะประโยชน์เท่านั้น ยงัทรงสอนให้รู้จกัแนวทางท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์เหล่านั้น นอกจากนั้นพระพุทธเจา้ยงัเป็นครูสั่งสอนพวกทิพยห์รือพวกเทวดา พน้วิสัยปุถุชน
เช่นเราจะเห็นจริงได ้ความจริงส่ิงไหนท่ีเราไม่เคยเห็น เราจะปฏิเสธว่าไม่มีนัน่ย่อมไม่ได ้เพราะวิสัย
เช่นนั้นมิใช่วสิัยของบณัฑิต ในทางตรงกนัขา้มถา้เราจะยอมรับเสียทีเดียวก็จะดูงมงาย  
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 พระคุณบทท่ี 8  พระคุณบทท่ีวา่ พุทโธ คือ ทรงเป็นผูต่ื้น หมายถึง พระองคเ์ป็นผูค้น้พบสัจจะ
ทั้งปวงในสากลพิภพ แลว้ยงัสามารถใหส้าวกไดรู้้สัจจะท่ีพระองคค์น้พบนั้นอีกดว้ย 

 พุทธคุณบทท่ี 9  พระคุณบทสุดทา้ยมีความหมายหลายอยา่งเช่น ทรงคลายกิเลสในภพทั้งสาม 
ทรงจ าแนกธรรม หรือมีสัจธรรมเป็นจ านวนมากท่ีจะบอกหรือประกาศใหม้นุษยท์ราบ เพราะสัจธรรม
นั้นเป็นส่ิงท่ีพระองค ์เพิ่งคน้พบยงัไม่มีใครน ามาเปิดเผย เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งอยูใ่นฐานะเป็นผูมี้
ความสวา่งแก่ผูอ่ื้น ฉะนั้นพระองคจึ์งไดพ้ระนามวา่ ภควา 

 

4.  พระพทุธกจิ 5 ประการ 

 

 พระพุทธกิจ คือ กิจท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถือเป็นวตัรปฏิบติัหลงัจากตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ดว้ยพระปัญญาอนัยิง่ของพระองค ์พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จเทศนาสั่งสอนประชาชนในชมพูทวีปดว้ย
ความยากล าบากเป็นเวลานานเวลา 45 ปี  นับตั้งแต่ทรงตรัสรู้เม่ือพระชนมายุ 35 พรรษาจนถึง
พระชนมาย ุ80 พรรษา พระองคไ์ดเ้สด็จจารึกพระบาทไปตามแควน้ต่างๆ ทรงแสดงธรรมและประกาศ
ศาสนานบัเป็นพุทธจริยาท่ีสมควรไดรั้บการยกยอ่งจากชาวโลกพระองคมี์พุทธกิจประจ าวนัท่ีคลา้ยคลึง 
(ไกรลาส  สุทธิเกิดและคณะ,  2540 : 174-175) ทรงบ าเพญ็พุทธจริยา อนัเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ทรง
โปรดเวไนยสัตว ์ดว้ยพระอธัยาศยัอนัเป่ียมดว้ยพระมหากรุณา ทรงอนุเคราะห์เก้ือกูลมวลสัตวโ์ลกให้
เป็นสุข พน้จากทุกข ์ตั้งอยูใ่นสรณะและไดบ้รรลุอตมธรรม ไม่วา่พระพุทธองคจ์ะประทบัอยู ่ณ สถานท่ี
ใด พระองคก์็มิไดท้รงละกิจ  5 ประการคือ กิจในปะเรภตั กิจในปฐมยาม กิจในปัจฉาภตั กิจในมชัฌม
ยาม และกิจในปัจฉิมยาม  ดงัโบราณาจารยป์ระพนัธ์เป็นคาถาไวว้า่ (สุรีย ์ มีผลกิจและวิเชียร  มีผลกิจ, 

2545 : 279-282) 

  ปุพฺพณฺเห  ปิณฺฑปาตํฺจ  สายณฺเห  ธมฺมเทสน  
  ปโทเส  ภิกฺขโุอวาท   อฑฺฒรตฺเต  เทวปํฺหน  
  ปจฺจุสฺเสว  คเต  กาเล  ภพฺพาภพฺเพ  วโิลกน  
  เอเต  ปํฺจวเิธ  กิจฺเจ  วโิสเธติ  มุนิปุงฺโว. 
 แปลวา่  เวลาเช้า เสด็จบิณฑบาต เวลาเย็น ทรงแสดงธรรมโปรดมหาชน เวลาค ่า ประทาน
โอวาทแก่ภิกษุ เวลาเท่ียงคืน ทรงวิสัชนาปัญหาแก่เทวดา เวลาใกลรุ่้ง ทรงตรวจดูสัตวโ์ลกทั้งท่ีสามารถ
และยงัไม่สามารถบรรลุธรรมอนัควรเสด็จไปโปรด พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหลายทรง
บ าเพญ็กิจ 5 ประการดงัน้ี  
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 1.  กิจในปะเรภตั  เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงต่ืนบรรทมแต่เช้าตรู่ 
หลงัจากปฏิบติัพระสรีระแลว้ ประทบับนพุทธอาสน์ เพื่อรอเวลาภิกขาจาร เม่ือไดเ้วลาทรงครองจีวร ถือ
บาตร เสด็จด าเนินไปบิณฑบาตอยา่งคามนิคม บางคร้ังเสด็จไปเพียงพระองคเ์ดียว บางคร้ังมีสงฆส์าวก
ตามเสด็จ ชาวคามนิคมต่างพากนัมาถวายด้วยดอกไมแ้ละของหอม แลว้กราบทูลอาราธนาว่า ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จริญ ขอพระองคโ์ปรดประทานภิษุแก่พวกขา้พระองค ์  10 รูปบา้ง  20 รูปบา้ง  30 รูปบา้ง 
เพื่อรับอาหารบิณฑบาตยงัเรือนของพวกขา้พระองค ์แลว้รับบาตรของพระผูมี้พระภาคเจา้ ปูลาดอาสนะ
นอ้มถวายอาหารบิณฑบาตโดยเคารพ  และเม่ือพระพุทธองค์เสร็จส้ินภารกิจแลว้ ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาโปรดชนเหล่านั้น บางพวกตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล ทรงอนุเคราะห์
มหาชนดงัน้ีแลว้ เสด็จกลบัไปยงัวิหารเพื่อรอภิกษุท่ีกลบัจากบิณฑบาต คร้ันภิกษุทั้งหลายเสร็จภารกิจ
ภิกษุผูอุ้ปัฏฐากจึงกราบทูลให้ทรงทราบ และพระพุทธองคเ์สด็จมาประทบั ณ ธรรมสภา ทรงประทาน
โอวาทภิกษุสงฆว์า่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมดว้ย
ความไม่ประมาทเถิดแลว้ตรัสเตือนดว้ยพระคาถา 

 2.  กิจใจปัจฉาภตั เวลาเยน็ทรงแสดงธรรมโปรดมหาชน ในช่วงเวลาเยน็คร้ันไดเ้วลาอนัสมควร 
มหาชนพากนัถือดอกไมแ้ละของหอมเขา้ไปประชุมกนัในพระวิหาร เม่ือบริษทัพร้อมเพียงกนัแลว้พระ
ผูมี้พระภาคเจา้เสด็จมาประทบั ณ บวรพุทธอาสน์ ทรงแสดงพระธรรมอนัควรแก่กาลละสมยัและจริต
ของพระมหาชนเหล่านั้น จากนั้นทรงส่งบริษทักลบั มหาชนต่างถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคเจา้และพา
กนัหลีกไป 

 3.  กิจในปฐมยาม เวลาค ่าประทานโอวาทแก่ภิกษุ หลงัจากเสร็จกิจในปัจฉาภตัแล้ว หากมี
ประสงค์จะโสรจสรงพระวรกาย ก็จะเสด็จเขา้ซุ้มอนัเป็นท่ีสรงสนาน เสร็จแลว้ส่งของจีวรเฉวียงบ่า
เสด็จไปประทบันัง่บนพุทธอาสน์ท่ีภิกษุอุปฐากเตรียมไว ้ประทบัอยูคู่่หน่ึงแต่ล าพงัพระองคเ์ดียว และ
เม่ือภิกษุทั้งหลายพากนัมาเฝ้า การพวกทูลถามปัญหา บางพวกทูลขอกรรมฐาน บางพวกทูลขอฟังธรรม 
พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงอนุเคราะห์ภิกษุดงันั้น ทรงแกปั้ญหา ทรงแสดงธรรม แลว้ประทานโอวาท พระ
พุทธองคป์ระทบัอยูต่ลอดยามตน้ดว้ยจิตเหล่าน้ี คร้ันไดเ้วลาอนัสมควรภิกษุทั้งหลายถวายบงัคมลาแลว้
หลีกไป  

  4.  กิจในมชัฌิมยาม เวลาเท่ียงคืน ทรงวิสัชนาปัญหาเทวดา เม่ือพระองคส้ิ์นสุดกิจในปฐมยาม 
แลว้ เหล่าเทวดาในหม่ืนโลกธาตุใหโ้อกาสก็พากนัเขา้เฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้ ต่างทูลถามปัญหาท่ีเตรียม
มา โดยท่ีสุดแมปั้ญหานั้นจะมีอกัขระเพียง 4 ตวั พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ทรงวิสัชนาปัญหาแก่เทวดา
เหล่านั้น ทรงยงัใหม้ชัฌิมยามผา่นไปดว้ยการอนุเคราะห์เทวดาทั้งหลาย 
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 5.  กิจในปัจฉิมยาม เวลาใกลรุ่้งทรงแผพ่ระญาณตรวจดูสัตวโ์ลก ซ่ึงพระผูมี้พระภาคเจา้  แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 เสด็จจงกรมเพื่อทรงเปล้ืองความลา้แห่งพระพุทธสรีระ ระยะท่ี 2 จง
ส าเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศวเ์บ้ืองขวา ระยะท่ี 3  เสด็จลุกข้ึนประทบันัง่ทรงตรวจดูสัตวโ์ลก ซ่ึงใน
ระยะท่ี 3 น้ี พระบรมศาสดาจะทรงพิจารณาบุคคลผูส้ร้างสมบุญญาธิการไวด้ว้ยอ านาจทานและศีล มา
ตั้งแต่สมยัของพระพุทธเจา้ในอดีตเพื่อเสด็จไปโปรดชนเหล่านั้นให้ไดม้นุษยส์มบติั สวรรคส์มบติั หรือ
นิพพานสมบติั ตามบุญบารมีของแต่ละคนโดยมิทรงค านึงถึงสถานท่ีและระยะทางว่าจะไกลหรือใกล้
เพียงใด ซ่ึงในการพิจารณาสัตวโ์ลก อรรถกถาพรหมชาติสูตรกล่าววา่ พระอรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ทุก
พระองค์จะทรงแผ่ข่ายพระญาณ พิจารณาสัตวโ์ลกวนัละ 2 คร้ัง คือ ในเวลาใกลรุ่้งและในเวลาบ่าย  
อรรถกถา พรหมชาติสูตร กล่าวต่อไปวา่ คร้ังพุทธกาล ในสถานท่ีมีภิกษุพ  านกัอยูแ่มเ้พียงรูปเดียว ท่านก็
จะเตรียมจดัพุทธอาสน์ไว ้พร้อมท่ีจะเสด็จพระพุทธองค์ ดว้ยเหตุวา่ เม่ือพระบรมศาสดาทรงมนสิการ
ถึงเหล่าภิกษุผูรั้บกมัมฏัฐานจากพระองคไ์ปแลว้ ก็จกัตรวจดูวา่ภิกษุนั้น สามารถยงัคุณวิเศษให้เกิดข้ึน
ไดห้รือไม่ คร้ันทรงทราบวา่ภิกษุใดละจากกมัมฏัฐาน ตรึกถึงอกุศลวิตกอยูก่็จะเสด็จไปปรากฎพระองค ์
ณ ท่ีนั้น ดว้ยพระพุทธานุภาพประดบับนพุทธอาสน์ท่ีภิกษุจดัเตรียมไว ้ประทาน โอวาสเพื่ออนุเคราะห์
ภิกษุนั้นใหส้ าเร็จประโยชน์แลว้จึงเสด็จกลบั 

 พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพระพุทธกิจ  5  ประการน้ี ด้วยพระพุทธจริยา คือทรงบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่โลก ทรงบ าเพญ็ประโยชน์แก่พระญาติ และทรงบ าเพญ็ประโยชน์ทุกประการในฐานะของ
พระพุทธเจา้ดว้ย พระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่ ทั้งในพรรษาการ และนอกพรรษาการ  นบัแต่ตรัสรู้ 
ตราบจนกระทัง่เสด็จดบัขนัปรินิพพาน เป็นเวลาถึง 45 พรรษา 

  

5.  นิกายทีส่ าคัญในพุทธศาสนา 

 

  “นิกาย” ในทางศาสนา ถือว่ามีชะตากรรมท่ีสอดคล้องกัน เน่ืองจากมีการแบ่งแยก
แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมหรือวินัยหรือทั้งสองอย่าง ทั้งท่ีเป็น นิกายหลกัหรือนิกายย่อย พุทธ
ศาสนาก็หนีไม่พน้กระแสแห่งความหลากหลายทางความคิดดงักล่าวเหมือนกนั พุทธศาสนามีนิกาย
หลกัอยู ่2 นิกาย คือ นิกายเถรวาทหรือหินยาน และ มหายานหรืออาจาริยวาท (ฉลอง พนัธ์จนัทร์, : 
2551, 90)  
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 นิกายเถรวาท 

 เถรวาท ถือเป็นนิกายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในศาสนาพุทธ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ หินยาน เถรวาทเป็นนิกาย
หลกั ท่ีไดรั้บการนบัถือจากประชากรประเทศศรีลงักา มากกวา่ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด 
รวมถึงประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว ไทย และเมียนมาร์ เถรวาทไดรั้บการนบั
ถือเป็นส่วนนอ้ยในประเทศจีน (ตะวนัตกเฉียงใต)้ เนปาล บงัคลาเทศ เวียดนาม มาเลเซีย ตวัเลขนบัถือ
ศาสนาพุทธ เถรวาทอยูท่ี่ประมาณ  100 กวา่ลา้นคน  ส่วนพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  ยงัได้
แบ่งเป็นนิกายยอ่ย อีก 2 นิกาย คือ มหานิกายและธรรมยติุนิกาย (ฉลอง พนัธ์จนัทร์, 2551 : 90) 

นิกายเถรวาท จะมุ่งปฏิบติัตามค าสั่งสอน ท่ีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกหรือมุ่งปฏิบติัตามค าสั่ง
สอนดั้งเดิม ไม่เปล่ียนแปลงแกไ้ข เพราะถือวา่ค าสั่งดั้งเดิมเป็นค าสั่งสอนแทจ้ริงของพระพุทธเจา้ หาก
ไปแกไ้ขก็จะเสียหายท าลายความถูกตอ้งเพราะวิสัยปุถุชนจะท าอะไรก็ท าตามอ านาจของกิเลส ไม่รู้
อะไรถูกตอ้งอยา่งถ่องแท ้เหตุน้ีเองนิกายเถรวาทจึงยงัรักษาความบริสุทธ์ิ ผุดผอ่งของพระพุทธศาสนา
ไวไ้ด ้และโดยเหตุท่ีนิกายเถรวาทสมยัแรกๆแผข่ยายไปทางทิศทกัษิณของประเทศอินเดีย เช่น ประเทศ
ศรีลงักาจึงเรียกว่าทกัษิณนิกาย ต่อมานิกายน้ีนอกจากจะเจริญในประเทศลงักาแลแล้ว ยงัเจริญใน
ประเทศพม่า ลาว ไทย เขมร โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นดินแดนท่ีพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในโลกในสมยัปัจจุบนั โดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า 90%  มีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ าชาติ มีพระภิกษุ สามเณรกว่า  200000 รูป ทั้งองคพ์ระมหากษตัริยก์็ยงัเป็นพุทธมามกะ (ฟ้ืน  

ดอกบวั, 2549 : 160-161) 

นิกายเถรวาทหรือทกัษิณนิกาย ยงัมีอีกช่ือหน่ึงคือนิกายหินยาน ซ่ึงช่ือน้ีฝ่ายมหายานตั้งให ้
หมายถึงนิกายเล็ก นิกายต ่า นิกายทราม หรือสามารถขนสัตวข์า้มฟากสู่ฝ่ังอมตมหานิพพานไดน้้อย สู้
มหายานไม่ได ้ต่อมาเม่ือมีการประชุมพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก จึงขอให้ตดัช่ือน้ีออกเสีย เพราะ
เป็นช่ือท่ีสร้างความแตกแยกความสามคัคี เหยยีดหยามกนั จึงควรเลิกเสีย (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 161) 

ทศันะต่อพระพุทธเจา้ตามแนวคิดพื้นฐานของเถรวาท ส าหรับผูท่ี้เคยศึกษาคมัภีร์พุทธศาสนา
เถรวาทมาพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎก อรรถกถา หรือคมัภีร์ระดบัรองลงมาอ่ืนๆ จะมี
ความรู้สึกพอ้งกนัอยา่งหน่ึงคือ พระพุทธเจา้ท่ีปรากฏบนหนา้กระดาษค าภีร์นั้นๆ ทรงเป็นมนุษย ์ไม่ใช่
เทพหรือผูมี้อ  านาจเหนือธรรมชาติ ให้ทางกายภาพพระพุทธเจา้ก็เหมือนกบัคนปกติทัว่ไป ทรงเจ็บป่วย
ได้ดงัคนธรรมดา ทรงชราแก่เฒ่าดงัคนทัว่ไป และเม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสมท่ีสังขารร่างกายจะตอ้ง
แตกดบั ไปตามธรรมชาติ ก็ทรงดบัขนัธ์เขา้สู่นิพพาน เหมือนคนทั้งหลายท่ีเกิดมาแลว้ลว้นตอ้งตายทุก
คน ไม่มีขอ้ยกเวน้ ชาวพุทธเถรวาทถือวา่พระพุทธเจา้แตกต่างจากคนทัว่ไปในทางจิตใจ และคุณสมบติั
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อนัเป็นนามธรรมเท่านั้น เส้นทางรูปธรรมพระองค์ทรงมีเน้ือหนังร่างกายท่ีตกอยู่ภายใต้กฎแห่ง
ธรรมชาติ  กล่าวคือ ตอ้งเปล่ียนแปลง เจ็บป่วย และแตกสลายไดเ้ม่ือถึงเวลาดงัคนปกติทัว่ไป (สมภาร 
พรมทา, 2540 : 1-2) 

 

 มหานิกาย 

 ค าว่า “มหานิกาย” มาจากภาษาบาลีว่า มหา แปลวา่ ใหญ่ มาก และค าวา่ นิกาย แปลว่า กลุ่ม
หรือฝ่าย กล่าวโดยสรุป มหานิกาย หมายถึง “กลุ่มของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีไม่ใช่
พระสงฆธ์รรมยุติกาย” ดงัน้ี มหานิกาย จึงเป็นค าเรียกพระสงฆไ์ทยสายเถรวาทลทัธิลงักาวงศ ์ซ่ึงเป็น
พระสงฆส่์วนใหญ่ในประเทศไทย เน่ืองจากเดิมนั้น แบ่งแยกพระสงฆ์สายเถรวาทเป็น “มหานิกาย” 
และ “ธรรมยุตินิกาย” ยงัไม่มี ส่วนใหญ่พระสงฆไ์ทยเป็นเถรวาทสายลงักาวงศ ์ซ่ึงสืบทอดมาแต่สมยั
สุโขทยัทั้งส้ิน (ฉลอง พนัธ์จนัทร์,  2551: 90) 
 เม่ือพระวชิรญาณเถระ หรือเจา้ฟ้ามงกุฎ ( พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 
4)  ไดก่้อตั้งนิกายธรรมยุตข้ึน ในปี พ.ศ.2376  แยกออกจากคณะสงฆไ์ทยท่ีมีมาแต่เดิมซ่ึงเป็นพระสงฆ์
ส่วนใหญ่ จึงท าให้เกิดค าเรียกพระสงฆส่์วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีเป็นสายเถรวาท (สายลงักาวงศเ์ดิม) 
วา่ “พระส่วนมาก” หรือ “มหานิกาย” (ฉลอง พนัธ์จนัทร์,  2551: 90) 
 ความต่างกนัท่ีเราสามารถมองเห็นและสังเกตได ้อนัดบัแรกท่ีเราสามารถระบุไดว้า่พระรูปนั้น
สังกดัมหานิกายก็คือ การห่มหรือการครองจีวรและสีผา้จีวร แต่วิธีการห่ม หรือครองจีวรของพระสงฆ ์
เดิมในพระไตรปิฎกไม่ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนมีเพียงเสขิยวตัรวา่ “ให้ท าความส าเหนียกวา่ จกันุ่งจกัห่มให้
เป็นปริมณฑล คือเรียบร้อย พึงนุ่งปิดสะดือและปกหวัเข่าให้เรียบร้อย พึงท าชายทั้งสองให้เสมอกนั ห่ม
ใหเ้รียบร้อยในการแสดงเคารพหรือท าวนิยักรรม ใหห่้มผา้อุตราสงคเ์ฉวียงบ่า” ซ่ึงก็คือห่มจีวรเฉวียงบ่า
นัน่เอง และในการเขา้บา้น กล่าวแต่เพียงวา่ “ ห่มสังฆาฏิทั้งหลายท าใหมี้ชั้นและกลดัดุม  แต่ก าชบัไวใ้ห้
ปิดกายด้วยดี  ห้ามไม่ให้ เ ปิดไม่ให้ เ ลิกผ้า ข้ึน” สันนิษฐานว่า คือการห่มคลุมทั้ งสองบ่า                                
(ฉลอง พนัธ์จนัทร์,  2551: 90-91) 
 ส่วนวตัรปฏิบัติในการครองจีวรของพระสงฆ์มหานิกาย หรือพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทลัทธิ                
ลงักาวงศใ์นประเทศไทยมีการห่มผา้จีวร ดงัน้ี 

 1.  การห่มดอง คือ การครองผา้จีวร กระท าโดยการพบัจีวรเป็นทบ แลว้คล่ีทาบมาท่ีบ่าชั้นหน่ึง
ก่อน แลว้จึงน าผา้สังฆาฏิพบัเป็นผืนยาวมาพาดไหล่ดา้นซ้ายของผูห่้มก่อนท่ีจะน า “ผา้รัดอก” มารัด
บริเวณอกอีกชั้นหน่ึง  เป็นท่ีนิยมทัว่ไปพระสงฆม์หานิกาย 
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 2. การห่มลดไหล่ หรือ “ห่มเฉวยีงบ่า” โดยน าผา้จีวรผืนหน่ึงมาพนัเขา้หาตวัหรือท่ีเรียกวา่ “บิด
ขวา” เป็นการห่มแบบมหานิกายแท ้(ในปัจจุบนัพระสงฆฝ่์ายมหานิกายส่วนใหญ่นิยมห่มแบบธรรมยุต 
หรือแบบรามญัโดย “บิดซา้ย” หรือห่มผา้ลูกบวบหมุนซา้ย) 
 3. การห่มคลุม คือ การห่มคลุม 2 บ่า โดยห่มผา้ลูกบวบหมุนขวา (ปัจจุบนัพระฝ่ายมหานิกาย
สวนหน่ึง นิยมหมุนซา้ยแบบธรรมยติุ) 
 4. การห่มมงักร คือ ห่มบิดผา้ลูกบวบทางขวาเวลาออกนอกวดั ใช้ในเวลาออกนอกอาราม 
(ปัจจุบนัยงัมีบางวดั นิยมการห่มแบบน้ีอยู ่โดยมากจะเป็นวดัมหานิกายในกรุงเทพมหานคร) 
 

 ธรรมยุตนิกาย 

 ธรรมยุติ เป็นนิกายหน่ึงของพระสงฆ์ในประเทศไทยเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3  แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยพระวชิรญาณเถระ  ( พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4) ต่อมาใน
รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2445  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีช่ือวา่ “พระราชบญัญติัคณะสงฆ์  รศ.121”  มีสาระส าคญัคือไดย้กสถานะคณะ
ธรรมยติุใหเ้ป็นนิกายอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (ฉลอง พนัธ์จนัทร์,  2551 : 91) 
 พระวชิรญาณได้ก่อตั้งนิกายธรรมยุติ ในขณะท่ีผนวชอยู่ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงทรงศรัทธา
เล่ือมใสจริยวตัรของ ซาย ฉายา พุทฺธว  โส ซ่ึงเป็นพระมอญ จึงไดท้รงอุปสมบทใหม่เม่ือพุทธศกัราช 
2372  และไดต้ั้งคณะธรรมยุตข้ึนในปี พ.ศ. 2376 พร้อมทั้งไดต้ั้งวดับวรนิเวศวิหาร ข้ึนเป็นศูนยก์ลาง
ของคณะธรรมยุต มีจุดประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูดา้นวตัรปฏิบติัของสงฆ์ ความถูกตอ้งและเขม้งวดตามพุทธ
บญัญติั (ฉลอง พนัธ์จนัทร์,  2551 : 91) 
 

มหายาน  

มหายาน หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อาจริยวาท หรือเป็นนิกายในพุทธศาสนาท่ีนับถือกนัอยู่
ประเทศแถบตอนเหนือของอินเดีย เนปาล ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม มองโกเลีย ไปจนถึงบางส่วนของ
รัสเซียปัจจุบนั โดยมีแนวคิดเร่ืองการบ าเพญ็ตนเป็นพระโพธิสัตวส์ร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์
ชีวติในโลกไปสู่พระนิพพานเป็นจุดเด่นของนิกายน้ี ดว้ยเหตุท่ีมีผูน้บัถือมากในประเทศไทยแถบเหนือ
จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ อุตตรนิกาย ปัจจุบนัศาสนิกชนส่วนใหญ่ของโลกเป็นผูน้บัถือนิกายมหายาน  

(ฉลอง พนัธ์จนัทร์,  2551: 92) 
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มหายาน มาจากค าวา่ มหา และ ยาน แปลวา่ ภาชนะท่ีใหญ่ พาหนะท่ีกวา้งขวางใหญ่โต เป็นค า
เรียกท่ีอาศยัการเปรียบเทียบ จากค าวา่หีนยานท่ีแปลวา่ พาหนะท่ีเล็กๆ มหายานยงัมีความหมายวา่ “ยาน
สูงสุด” ตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน ค าว่ามหายาน ไม่เพียงแต่เป็นยานใหญ่และ
สูงสุดเท่านั้น เป็นยานท่ีร้ือขนสรรพสัตว์ได้ทุกประเภททุกวยั เพื่อไปสู่พระนิพพาน และยานน้ียงั
หมายถึงยานท่ีจะไปถึงพุทธภูมิแลว้ส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  อุดมคติของฝ่ายมหายานท่ีถือเป็น
จุดเด่นส าคญัก็คือ เน้นสอนให้ทุกคนบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว ์เพื่อจะไดป้ลดเปล้ืองทุกข์ของสัตว์
โลกไดก้วา้งขวาง เนน้ประกาศทศบารมีเป็นส าคญั พร้อมทั้งหยบิยกเอาเร่ืองพระโพธิสัตวข้ึ์นมาเนน้เป็น
พิเศษ  (เสถียร โพธินนัทะ, 2543 : 5)                

พุทธศาสนาแบบมหายาน เร่ิมปรากฏชดัเจนเป็นคร้ังแรกในราวกลางพุทธศตวรรษท่ีห้า ก่อน
หนา้น้ีมีพุทธศาสนาแบบต่างๆเกิดข้ึนมากมาย นิกายบางส่วนก็สูญสลายไปในเวลาไม่นาน บางส่วนก็
ยนืหยดัมาไดจ้นกระทัง่ทุกวนัน้ี ไม่อาจทราบไดแ้น่นอนวา่มหายานน้ีเก่ียวขอ้งกบันิกายใดนิกายหน่ึงท่ีมี
มาก่อนพุทธศตวรรษท่ีหา้ หรือไม่อยา่งไร ปัจจุบนักล่าวถึงพุทธศาสนาแบบมหายาน จะเป็นท่ีเขา้ใจใน
วงการศึกษาพุทธศาสนาว่า ค  าน้ีหมายเอากระบวนการพุทธศาสนาแบบหน่ึง เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือราวกลาง
พุทธศตวรรษท่ีห้า และพฒันาข้ึนมาเร่ือยๆ และมีเอกลกัษณ์พิเศษแตกต่างจากพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม
อยา่งชดัเจน (สมภาร พรมทา, 2540 : 1-2) 

ค าว่า มหายาน จึงเป็นการเปรียบเทียบถึงการขนสัตวใ์ห้ขา้มพน้วฏัสงสารได ้ในคมัภีร์มหา
ปรัชญาปารมิตาศาสตร์ ท่านนาคารชุน ปราชญฝ่์ายมหายาน อธิบายความหมายของมหายานไวว้า่ “พระ
พุทธธรรมมีเอกรสเดียว คือ รสแห่งวิมุตติ ความรอดพน้จากทุกข ์แต่ชนิดของรสมี 2 ชนิดคือ ชนิดแรก
เพื่อตวัเอง ชนิดท่ีสองเพื่อตวัเองและสรรพสัตวด์ว้ย  “ หมายความวา่ ฝ่ายสาวกยานมุ่งเพียงความหลุด
พน้เป็นอรหันต์ส้ินกิเลสเฉพาะตน ไม่มีปณิธานในการโปรดสรรพสัตวใ์ห้ถึงความหลุดพน้ดว้ย ฝ่าย
มหายานมีอุดมคติตรงกนัขา้มกล่าวคือ ยอ่มมุ่งพุทธภูมิมีปณิธานตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้เพื่อขนสัตวใ์ห้
พน้ทุกขจ์นหมดส้ิน อธิบายวา่ พุทธศาสนิกชนฝ่ายสาวกยานโดยทัว่ไปมุ่งแต่อรหตัภูมิเป็นส าคญั ฉะนั้น 
จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า สาวกยาน ส่วนพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน ย่อมมีพุทธภูมิทั้งนั้น จึงมีอีกช่ือว่า 
โพธิสัตวยานหรือพุทธยาน พุทธศาสนามหายานเม่ือเผยแพร่เขา้สู่ประเทศต่างๆ แบ่งยอ่ยออกเป็นนิกาย
ใหญ่น้อยมากมาย ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงนิกายท่ีส าคญับริการในประเทศทิเบตและประเทศไทยเท่านั้น 

(ฉลอง พนัธ์จนัทร์, 2551 : 92) 
ในหลกัทศบารมีฝ่ายมหายาน ไดย้อ่ลงมาเหลือบารมี 6 คือ ทาน ศีล ขนัติ วิริยะ ฌาน ปัญญา 

ทานกบัศีลเป็นคู่ปรับท าลายกิเลสคือโลภะ ขนัติกบัวริิยะเป็นคู่ปรับท าลายกิเลสคือโทสะ ฌานกบัปัญญา 
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เป็นคู่ปรับท าลายกิเลสคือโมหะ พระโพธิสัตวจ์ะตอ้งบ าเพ็ญบารมี 6 ให้สมบูรณ์ คุณสมบติัของพระ
โพธิสัตวมี์  3 ขอ้ใหญ่คือ  

 1.  มหาปรัชญา หรือปัญญาอนัยิง่ใหญ่ หมายความวา่จะตอ้งเป็นผูมี้ปัญญาเห็นแจง้ในสัจธรรม 
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 

 2.  มหากรุณา หมายความวา่ จะตอ้งเป็นผูมี้จิตกรุณาต่อสัตวท์ั้งหลายอยา่งปราศจากขอบเขต 
พร้อมท่ีจะสละตนเองเพื่อช่วยใหส้ัตวพ์น้ทุกข ์

3.  มหาอุปาย หมายความวา่ พระโพธิสัตวจ์ะตอ้งมีวธีิการชาญฉลาดในการแนะน าสั่งสอนผูอ่ื้น
ใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม 

คุณสมบติัทั้ง 3 ขอ้ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ขอ้แรกเป็นการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม  2 ขอ้หลงั เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น เพราะเหตุน้ี ฝ่ายมหายานจึง
ประกาศเป็นค าขวญัประจ าลทัธิวา่ “ มหายานส าหรับมหาชน”  (เสถียร โพธินนัทะ, 2543 : 5) 

 

ความแตกต่างระหว่างเถรวาท (หินยาน) กบัอาจาริยวาท (อาจาริยวาท) 

 1. เถรวาทจะถือวา่แต่ละคนแยกจากกนั ใครจะท าอะไรไดรั้บผลอะไรก็ถือเป็นเร่ืองของบุคคล 
แต่อาจริยวาทถือวา่ชีวติแต่ละคนเก่ียวเน่ืองกนั หากผูอ่ื้นมีทุกขเ์ราก็พลอยมีทุกขไ์ปดว้ย 

 2. เถรวาทจะถือว่าตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน แต่ทางอาจาริยวาทมนัเห็นว่าความสงบสบายต่างๆ
เกิดข้ึนไดเ้พราะอานุภาพอนัใหญ่หลวงของพระพุทธเจา้ช่วยฉุดร้ัง 

 3. เถรวาทจะยกยอ่งวา่ปัญญามีความส าคญัยิง่ การจะเขา้ถึงนิพพานไดต้อ้งอาศยัปัญญา แต่อาจริ
ยวาทยกยอ่งความกรุณา พระโพธิสัตวมี์ลกัษณะหวัน่ไหว คือทนเห็นความทุกขข์องคนอ่ืนสัตวอ่ื์นไม่ได ้
จะตอ้งช่วยเหลือ เพื่ออุดมคติของพระโพธิสัตวก่์อนจะมุ่งเขา้สู่นิพพาน ตอ้งมุ่งขนสัตวไ์ปสู่นิพพานให้
หมดเสียก่อน 

 4. เถรวาทให้ความส าคญัอยูท่ี่ภิกษุ เร่ืองน่ายกยอ่งอยา่งสูงคือการสละโลก มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด แต่อาจริยวาทให้ความส าคญัท่ีฆราวาส โดยฆราวาสตอ้งประพฤติปฏิบติั
เคร่งครัดเช่นกนั 

 5. จุดหมายสูงสุดของเถรวาทคือพระอรหนัต ์จุดหมายสูงสุดของอาจริยวาทคือพระโพธิสัตว ์

 6. เถรวาทจะถือวา่ พระพุทธเจา้ทรงเป็นบุคคลท่ีมีตวัตนจริง แต่นิกายอาจริยวาทถือวา่ นอกจาก
พระพุทธเจา้จะมีตวัตนในประวติัศาสตร์ ก็ยงัทรงมีกายจริงๆอยูใ่นพระพุทธสุขาวดีเกษตรดว้ย 
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 7. เถรวาทให้ความส าคญัภายในชาติน้ีมากกว่าชาติหน้า แต่อาจริยวาทให้ความส าคญักับ         
ชาติหนา้ 

 8. เถรวาทถือวา่การสวดมนตเ์พื่อท าให้จิตใจสงบ แต่ทางอาจริยวาทถือวา่การสวดมนตคื์อการ
ติดต่อถึงพระพุทธเจา้ในพระพุทธสุขาวดีเกษตร 

 9. เถรวาทถือคมัภีร์ไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นหลกัฐานส าคญัในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่               
อาจริยวาทถือวา่คมัภีร์ไตรปิฎกภาษาสันสกฤตและภาษาอ่ืนดว้ย  

 จึงกล่าวไดว้า่ เถรวาท จะมุ่งเนน้ไปท่ีตวับุคคลเป็นหลกั และมุ่งสู่การหลุดพน้จากความทุกขใ์น
ปัจจุบนั ส่วนมหายานจะมุ่งไปสู่การหลุดพน้จากทุกขส่์วนรวมเป็นหลกัและมุ่งสู่การหลุดพน้ในอนาคต 
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บทที ่4 

คมัภร์ีพระไตรปิฎก 

 

1.  พระไตรปิฎก 

พระไตรปิฎก หรือท่ีเรียกในภาษาบาลีว่า ดกหรือเตปิฎกนั้ น เป็นคัมภีร์หรือต าราทาง
พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกบัคมัภีร์ไตรไวทของศาสนาพราหมณ์ ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ อลักุรอาร
ของศาสนาอิสลาม พระมหาจิรพนัธ์  จนฺทร ศรี(2538 : 8) โดยรูปศพัท ์ค าวา่ “พระไตรปิฎก” แปลวา่  3 

ซ่ึงมาจากค าสามค ารวมกนั คือพระ(แปลวา่ประเสริฐ) + ไตร(สาม)+ปิฎก(มีความหมาย 2 อย่าง  คือ  

คมัภีร์/ต ารา หรือภาชนะ/ตะกร้า) ดงันั้นค าว่าพระไตรปิฎก จึงหมายถึงคมัภีร์หรือต าราท่ีบรรจุค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจา้ รวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ไม่ให้กระจดักระจายในกระจาดหรือตะกร้าอนัเป็น
ภาชนะ  

 สุชีพ ปุญญานุภาพ( 2527 : 1)  ไดก้ล่าวไวใ้นพระไตรปิฎกฉบบัประชาชนว่า “ศาสนาทุก
ศาสนา มีคมัภีร์หรือต าราทางศาสนาเป็นหลกัในการสั่งสอน แมเ้ดิมจะมิได้ขีดเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร แต่เม่ือมนุษยรู้์จกัใชต้วัหนงัสือก็ไดมี้การเขียน การจารึกค าสอนในศาสนานั้นๆไว ้เม่ือโลกเจริญ
ข้ึนถึงกบัมีการพิมพห์นงัสือเป็นเล่มๆได ้คมัภีร์ศาสนาเหล่านั้นก็มีผูพ้ิมพข้ึ์นเป็นเล่มโดยล าดบั 

ไตรปิฎกมีเน้ือความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ แบ่งออกเป็นพระวินยัปิฎก 21,000 พระ
ธรรมขนัธ์ สุตตนัตปิฎก 21,000 พระธรรมขนัธ์ และพระอภิธรรมปิฎก 42,000  พระธรรมขนัธ์ 

 

 พระไตรปิฎกจะแบ่งไดเ้ป็น  3 หมวด  คือ 

             1. พระวินัยปิฎก เป็นคัมภีร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกับวินัยหรือข้อบญัญติั ประมวลระเบียบ
ขอ้บงัคบั  ความประพฤติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีพระพุทธเจา้ทรง
บญัญติัไว ้ (ป.อ. ปยตุโต , 2546)  

 พระวนิยัปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินยั คือพุทธบญัญติัเก่ียวกบัความประพฤติ ความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และการด าเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ ์แบ่งเป็น 5 คมัภีร์ 
(เรียกยอ่หรือหวัใจวา่ อา ปา ม จุ ป) 8 เล่ม 

  เล่ม 1 มหาวิภงัคภ์าค 1 วา่ดว้ยสิกขาบทในปาฏิโมกขฝ่์ายภิกษุสงฆ ์19 ขอ้แรก ซ่ึงอยู่
ในระดบัอาบติัหนกัหรือผดิสถานหนกั  คือปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 อนิตย 2 
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  เล่ม 2  มหาวิภงัคภ์าค 2  วา่ดว้ยสิกขาบทในปาฏิโมกขฝ่์ายภิกษุสงฆข์อ้ท่ีเหลือ ซ่ึงอยู่
ในระดบัอาบติัเบาหรือผดิสถานเบาท่ีมกัเรียกกนัวา่ศีล 227 

  เล่ม 3  ภิกขนีุวภิงัคว์า่ดว้ยสิกขาบท 311 ของภิกษุณี 

  เล่ม 4 มหาวรรค ภาค 1  วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขต์อนตน้ มี 4 ขนัธกะ คือเร่ือง
ก าเนิดภิกษุสงฆแ์ละการอุปสมบท อุโบสถ จ าพรรษา และปวารณา 

  เล่ม 5 มหาวรรค ภาค 2  วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขต์อนตน้ (ต่อ) มี 6 ขนัธกะ  คือ  

เร่ืองเคร่ืองหนงั เภสัช กฐิน จีวร นิคหกรรม และการทะเลาะววิาทและสามคัคี 

  เล่ม 6  จุลลวรรค ภาค 1  วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขต์อนปลาย มี 4 ขนัธกะ คือ 
เร่ืองนิคหกรรม วฏุฐานวธีิ และการระงบัอธิกรณ์ 

  เล่ม 7 จุลวรรค ภาค 2  วา่ดว้ยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขต์อนปลาย (ต่อ) มี 8 ขนัธกะ คือ 
เร่ืองขอ้บญัญติัปลีกย่อย เคร่ืองเสนาสนะ สังฆเภท วตัรต่างๆ การงดสวดปาฏิโมกข์ เร่ืองภิกษุณี เพื่อน
สังคายนาคร้ังท่ี 1 และ 2 

  เล่ม 8  ปริวาร คู่มือถามตอบซอ้มความรู้พระวนิยั 

 2.  พระสุตตันตปิฎก  เป็นคมัภีร์ท่ีวา่ดว้ยพระสูตรหรือเทศนาท่ีตรัสแก่บุคคลต่างๆ สั้นบา้ง ยาว
บา้งแตกต่างกนัไป เป็นรูปค าสนทนาโตต้อบบา้ง ค าบรรยายบา้ง หรือเป็นรูปร้อยแกว้ร้อยกรองบา้ง 
ตลอดจนถึงเทศนาของพระสาวกส าคญับางรูป ตลอดจนบทประพนัธ์ เร่ืองเล่า และเร่ืองราวทั้งหลายท่ี
เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 5 นิกาย  25 เล่ม  คือ 

  1. ทีฆนิกาย 3 เล่ม 

  2. มชัฌิมนิกาย 3 เล่ม 

  3. สังยตุตนิกาย 5 เล่ม 

  4. องัคุตตรนิกาย 5 เล่ม 

  5. ขทุทกนิกาย 9 เล่ม 

  2.1 ทฆีนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว) 
  เล่ม 9  สีลขนัธวรรค มีพระสูตรขนาดยาว 13 สูตร  เร่ิมดว้ยพรหมชาลสูตร 

  เล่ม 10  มหาวรรค มีพระสูตรขนาดยาว 10 สูตร ส่วนมากช่ือเร่ิมด้วย มหา เช่น มหา
ปรินิพพานสูตร 

  เล่น 11 ปาฏิกวรรค มีพระสูตรขนาดยาว 11 สูตร เร่ิมดว้ยปาติกะสูตร หลายสูตรมี
ช่ือเสียงเช่นจกักวตัติสูตร อคัคญัญสูตร  
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 2.2  มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง) 
  เล่ม 12 มูลปัณณาสก์ (บั้นตน้) มีพระสูตรขนาดกลาง 50 สูตร บางสูตรอาจจะคุน้ช่ือ 
เช่นธรรมทายาทสูตร สติปัฏฐานสูตร 

  เล่ม 13 มชัฌิมปัณณาสก ์(บั้นกลาง) มีพระสูตรขนาดกลาง 50 สูตร ท่ีอาจจะคุน้ช่ือเช่น 
ชีวกสูตร อุปาลิวาทสูตร 

  เล่ม 14  อุปริปัณณาสก์(บั้นปลาย)  มีพระสูตรขนาดกลาง 52 สูตร  มีเน้ือหาแตกต่าง
กนัหลากหลาย เช่น เทวทหสูตร อานาปานสติสูตร 

 2.3  สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรท่ีเก่ียวกบัหวัเร่ืองเดียวกนั คือ ชุมนุมพระสูตรท่ีจดัรวมเขา้
เป็นกลุ่มๆเรียกวา่สังยตุต ์ หน่ึงๆ ตามเร่ืองท่ีเน่ืองกนั หรือตามหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวม 56 สังยตุต ์) 
  เล่ม 15  สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตท่ีตรัสและกล่าวตอบบุคคลต่างๆ จดัเป็นกลุ่มเร่ือง
ตามบุคคลและสถานท่ีมี  11 สังยตุต ์

  เล่ม 16  นิทานวะ่ เคร่ืองเล่นวา่ดว้ยเหตุและปัจจยั คือหลกัปฏิจจสมุปบาท นอกนั้น มี
เร่ืองธาตุ การบรรลุธรรม สังสารวฏั ลาภสักการะเป็นตน้ 

  เล่ม 17  ขนัธวารวรรค วา่ดว้ยเร่ืองขนัธ์ 5 ในแง่มุมต่างๆ มีเร่ืองเบ็ดเตล็ดรวมทั้งเร่ือง 
สมาธิและทิฏฐิต่างๆ ปะปนอยูบ่า้ง 

  เล่ม 18 สฬายตนะวรรค เกือบคร่ึงเล่มวา่ดว้ยอายตนะ 6  ตามแนวไตรลกัษณ์ เร่ืองอ่ืนมี
เบญจศีล ขอ้ปฏิบติัให้ถึงอสังขตะ  อนัตหิกทิฏฐิ   

  เล่ม 19 มหาวารวรรค วา่ดว้ยโพธิปักขิยธรรม 37  แต่เรียงล าดบัเป็นมรรคโพชฌงค ์สติ
ปัฏฐาน อินทรีย ์สัมมปัปธาน พละ อิทธิบาท รวมทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นนิวรณ์ สังโยชน์ อริยสัจ ฌาน 
ตลอดจนถึงองคคุ์ณของพระโสดาบนัและอานิสงส์ของการบรรลุโสดาปัตติผล 

 2.4  องัคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรท่ีเพิ่มจ านวนข้ึนทีละหน่วยคือชุมนุมพระสูตรท่ีจดัรวมเขา้
เป็นหมวดๆ) 
  เล่ม 20  เอก-ทุก-ติกนิบาต  วา่ดว้ยธรรมหมวด 1 - 3 

  เล่ม 21 จตุกกนิบาตวา่ดว้ยธรรมหมวด 4 

  เล่ม 22  ปัญจก-ฉกักนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด 5-6 

  เล่ม 23  สัตตก-อฏัฐก- นวกนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด 7-9 

เล่ม 24 ทสก- เอกาทสกนิบาติ วา่ดว้ยธรรมหมวด 10 – 11 
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ในองัคุตตรนิกายมีขอ้ธรรมหลากหลายลกัษณะ ตั้งแต่ทิฏฐธมัมิกตัถะถึงปรมตัถะ  
ส าหรับบรรพชิตและส าหรับคฤหสัถ ์กระจายกนัอยูโ่ดยเรียงตามจ านวน 

2.5  ขุททนิกาย (ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต ค าอธิบาย และเร่ืองราวเบด็เตล็ดท่ีจดัเขา้ใน 4  

นิกายแรก ไม่ได ้15 คมัภีร์) 
  เล่ม 25  รวมค าภีร์ยอ่ย 5 คือ 

   1. ขทุทกปาฐะ รวมบทสวดมงคลสูตร รัตนสูตร กรณียเมตตสูตร 

   2. ธรรมบท บทแห่งธรรม หรือบทร้อยกรองเอ้ือนท ามี 423 คาถา 

   3. อุทาน พระสูตรแสดงคาถาพุทธอุทาน มีความน าเป็นร้อยแกว้ 80 เร่ือง 

   4. อิติวตุตกะ พระสูตรท่ีไม่ข้ึนตน้ดว้ย “เอวมฺเม สุต ”  แต่เช่ือมความเขา้สู่คาถา
ดว้ยค าวา่ “อิติ วจฺุจติ” 112 สูตร 

   5.   สุตตนิบาต ชุมนุมพระสูตรพิเศษซ่ึงเป็นคาถาลว้น มีรอยแกว้เฉพาะส่วนท่ี
เป็นความน า รวม 71 สูตร 

  เล่ม 26 มีคมัภีร์ยอ่ย 4  ซ่ึงเป็นบทประพนัธ์ร้อยกรองคือคาถาลว้นไดแ้ก่ 

   1.วิมานวตัถุ เร่ืองผูเ้กิดในสวรรค์มีวิมาน เล่าการท าความดีของตนในอดีต ท่ี
ท าใหไ้ดไ้ปเกิดเช่นนั้น 85 เร่ือง 

   2. เปตวตัถุ เร่ืองเปรตเล่ากรรมชัว่ในอดีตของตน 51 เร่ือง 

   3.  เถระคาถา คาถาของพระอรหนัตเ์ถระ 264 รูป กล่าวแสดงความรู้สึกสงบ
ประณีตในการบรรลุธรรม 

   4. เถรีคาถา คาถาของพระอรหนัตเถรี 73 รูป ท่ีกล่าวแสดงความรู้สึกเช่นนั้น 

  เล่ม 27  ชาดกภาค 1  รวมบทร้อยกรองคือคาถาแสดงคติธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสเม่ือ
คร้ังเป็นพระโพธิสัตวใ์นอดีตชาติ และมีคาถาภาษิตของผูอ่ื้นปนอยูบ่า้ง ภาคแรกตั้งแต่เร่ืองท่ีมีคาถาเดียว 
ถึงเร่ืองมี 40 คาถา รวม 525 เร่ือง 

  เล่ม 28  ชาดกภาค 2  รวมคาถาอยา่งในภาค 1 นั้นเพิ่มอีกแต่เป็นเร่ืองยาว จบลงดว้ย
มหาเวสสันดรชาดก ภาคน้ีมี 22 เร่ืองบรรจบทั้ง 2 ภาคเป็น 547 ชาดก  

  เล่ม 29  มหานิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร 16 สูตร ใน
อฏัฐกวรรคแห่งสุตตนิบาต 
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  เล่ม 30 จูฬนิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร 16 สูตรใน            
ปารายนวรรค และขคัควสิาณสูตร ในอุรวรรคแห่งสุตตนิบาต 

  เล่ม 31  ปฏิสัมภิทามรรค ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึงต่างๆอย่าง
พิสดาร เป็นทางแห่งปัญญาแตกฉาน 

  เล่ม 32 อปทาน ภาค 1 บทประพนัธ์ร้อยกรอง(คาถา) แสดงประวติัพระอรหนัต ์เร่ิมแต่
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระอนุรุทธะ ฯลฯ พระอานนท ์ต่อเร่ือยไปจนจบภาค 
1 รวม 410 รูป 

  เล่ม 33 อปทาน ภาค 2  คาถาประพนัธ์แสดงอตัตประวติัพระอรหนัตเ์ถระต่ออีกจนถึง
รูปท่ี 550  ต่อนั้นเป็นเถรีอปทาน ทา้ยเล่ม 33 น้ีมีคมัภีร์ พุทธวงส์ เป็นคาถาประพนัธ์แสดงเร่ืองของ
พระพุทธเจา้ในอดีต  24 พระองค์ท่ีพระพุทธเจา้พระองค์ปัจจุบนัเคยได้ทรงเฝ้าและไดรั้บพยากรณ์ 
จนถึงประวติัของพระองคเ์อง รวมเป็นพระพุทธเจา้ 25 พระองค ์จบแลว้มีคมัภีร์สั้นๆช่ือจริยาปิฎกเป็น
ทา้ยสุด  

ขุททกนิบาตน้ี เม่ือมองโดยภาพรวม ก็จะเห็นลกัษณะท่ีกล่าวว่า เป็นท่ีชุมนุมของค าภีร์ปีกยอ่ย
เบด็เตล็ด คือ  ถึงแมจ้ะมีถึง 15 คมัภีร์ รวมไดถึ้ง 9 เล่ม กล่าวคือ   

- มีเพียงเล่มแรกเล่มเดียว(25) ท่ีหนกัในดา้นเน้ือหาหลกัธรรม แต่ก็เป็นคมัภีร์เล็กๆใน
เล่มเดียวมีถึง 5 คมัภีร์ พระคมัภีร์มีความส าคญัและลึกซ้ึงมาก 

- อีก 3 เล่ม( 28-30)  คือนิทเทส และปฏิสัมภิทามรรค แมจ้ะแสดงเน้ือหาธรรมโดยตรง 
แต่ก็เป็นค าอธิบายของพระสาวก ท่ีไขความพุทธพจน์ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคมัภีร์ขา้งตน้ 

- ท่ีเหลือจากนั้นอีก 8 คมัภีร์ ลว้นเป็นบทประพนัธ์ร้อยกรองท่ีมุ่งความไพเราะงดงาม
ให้เร้าความรู้สึก เช่นเสริมศรัทธาเป็นตน้ คือ เล่ม 26  วิมานวตัถุ  เปตวตัถุ เถรคาถา เถรีคาถา                 
เ ล่ าประสบการณ์ความรู้สึก และคติของคนดี คนชั่ว  เพื่อ เ ตือนใจให้ละความชั่วท าความดี                            
เล่ม 27-28  ชาดก แสดงคติธรรมท่ีสั่งสอนและเราเตือนใหก้ าลงัใจจากการบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้ 
ส่วนเล่ม 32-33 อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก เป็นบทร้อยกรองบรรยายประวติั ปฏิปทา และจริยา 

ของพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ และพระอรหันตสาวก ในแนวของวรรณศิลป์ท่ีจะเสริมปสาทะ
และจรรโลงศรัทธาในพระรัตนตรัย 

3.  พระอภิธรรมปิฎก เป็นประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม  คือหลกัธรรมและค าอธิบาย
ท่ีเป็นเน้ือหาวชิาลว้นๆ ไม่เก่ียวดว้ยบุคคลหรือเหตุการแบ่งเป็น 7 คมัภีร์ 12 เล่มดงัน้ี 

1. ธมัมสังคณี 
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2. วภิงัค ์

3. ธาตุกถา 

4. ปุคคลบญัญติั 

5. กถาวตัถุ 

6. ยมก 

7. ปัฏฐาน 

เล่ม 34 (ธมัม)สังคณี ตน้เล่มแสดงมาติกา อนัไดแ้ก่บทสรุปแห่งธรรมทั้งหลายท่ี 

จดัเป็นชุดๆ มี ทั้งชุด 3 ตอนต่อจากนั้นซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วนส าคญัของคมัภีร์น้ีเป็นค าวิสัชนา ขยายความ
มาติกาท่ี 1 เป็นตวัอยา่ง แสดงให้เห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม และอพัยากตธรรม  ทา้ยเล่มอีก 2 บท แต่
ละบทแสดงค าอธิบายย่อหรือค าจ ากดัความขอ้ธรรมทั้งหลายในมาติกาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้จนครบ 164 

มาติกา ไดค้  าจ  ากดัความขอ้ธรรมใน 2 บทต่างแนวกนัเป็น 2 แบบ 

เล่ม 35 วิภงัค์ ยกหลกัธรรมส าคญัข้ึนมาแจกแจง  และวินิจฉัยจนชดัเจนจบไปเป็น
เร่ืองๆรวมอธิบายทั้งหมด 18 เร่ือง  

เล่ม 36 มี 2 ค าภีร์ คือธาตุกถา น าขอ้ธรรมในมาติกาทั้งหลายและขอ้ธรรมอ่ืนๆอีก 125 

อยา่ง มาจดัเขา้ในขนัธ์ 5 อายตนะ 12 และธาตุ 18  วา่ขอ้ใดจดัเขา้ไดห้รือไม่ไดใ้นอยา่งไหน และบุคล
บญัญติั บญัญติัความหมายของช่ือท่ีใชเ้รียกบุคคลต่างๆ ตามคุณธรรม เช่นวา่โสดาบนัไดแ้ก่ “บุคคลผูล้ะ
สังโยชน์ 3 ไดแ้ลว้” ดงัน้ีเป็นตน้ 

เล่ม 37 กถาวตัถุ คมัภีร์ท่ีประธานการสังคายนาคร้ังท่ี 3 เรียบเรียงข้ึน เพื่อแกค้วามเห็น
ผดิของนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนาคร้ังนั้น ซ่ึงไดแ้ตกแยกกนัออกไปแลว้ถึง 18 นิกาย ประพนัธ์เป็น
ค าปุจฉาวสิัชนามีทั้งหมด 219 กถา 

 เล่ม 38 ยมก ภาค 1  คมัภีร์ยมกน้ีอธิบายหลกัธรรมส าคญัให้เห็นความหมายและ
ขอบเขตอยา่งชดัเจน และทดสอบความรู้อยา่งลึกซ้ึง โดยวธีิตั้งค  าถามยอ้นกนัเป็นคู่ๆ 

 เล่ม 39 ยมก ภาค 2  ถามตอบอธิบายหลกัธรรมเพิ่มเติมจากภาค 1 อีก 3 เร่ืองคือ จิตตย
มก ธรรมยมก อินทรียยมกบรรจบเป็น 10 ยมก 

 เล่ม 40 ปัฏฐาน ภาค 1  คมัภีร์ปัฏฐาน อธิบายปัจจยั 24 โดยพิสดาร แสดงความสัมพนัธ์ 

อิงอาศยัเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรมทั้งหลายในแง่ดา้นต่างๆ ธรรมท่ีน ามาอธิบายก็คือ ขอ้ธรรมท่ีมีใน
มาติกาคือแม่บทหรือบทสรุปธรรม ซ่ึงกล่าวไวแ้ลว้ในตน้คมัภีร์สังคณีนัน่เอง และอธิบายเฉพาะ 122 มติ
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กาแรก ท่ีเรียกวา่อภิธรรมมาติกา ประธานเล่มแรกน้ี อธิบายความหมายของปัจจยั 24  เป็นการปูพื้นฐาน
ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ จากนั้นเขา้สู่เน้ือหาของเล่ม  

 เล่ม 41 ปัฏฐาน ภาค 2 อนุโลมติกปัฏฐาน ต่อ คืออธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่ง
ธรรมทั้งหลายในแม่บทชุด 3 ต่อจากเล่ม 40 

 เล่ม 42 ปัฏฐาน ภาค 3 อนุโลมปัฏฐาน อธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรมทั้งหลาย  
ในแม่บทชุด 2 เช่นโลกียธรรมเป็นปัจจยัแก่โลกียธรรม โดยอารัมณปัจจยั เป็นตน้ 

 เล่ม 43 ปัฏฐาน ภาค 4 อนุโลมทุกปะทะทาน ต่อ 

 เล่ม 44 ปัฏฐาน ภาค 5 ยงัเป็นอนุโลมปะทะฐาน แต่อธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่ง
ธรรมทั้งหลายในแม่บทต่างๆ ขา้มชุดกนัไปมาประกอบดว้ย อนุโลมทุกติกปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด  2 

( ทุกมาติกา) โยงกบัธรรมในแม่บทชุด 2 (ติกมาติกา) เช่น อธิบาย “กุศลธรรมท่ีเป็นโลกุตรธรรมเป็น
ปัจจยัแก่กุศลธรรมท่ีเป็นโลกียธรรม โดยอธิปติปัจจยั” เป็นอย่างไร  เป็นตน้ อนุโลมติกทุกปัฏฐาน 
ธรรมในแม่บทท่ี 3 (ติกมาติกา) โยงกบัธรรมในแม่บทชุด 2 (ทุกมาติกา) อนุโลมติกติกปัฏฐาน ธรรมใน
แม่บทชุด 3(ติกมาติกา) โยงกบัธรรมในแม่บทชุด 3 (ติกมาติกา) โยงระหวา่งต่างชุดกนั เช่น อธิบายว่า 

“กุศลธรรมท่ีเป็นอดีตธรรม เป็นปัจจยัแก่อกุศลธรรมท่ีเป็นปัจจุบนัธรรม” เป็นอยา่งไร เป็นตน้ อนุโลม
ทุกทุกปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด 2 (ทุกมาติกา) กบัธรรมในแม่บทชุด 2 (ทุกมาติกา) โยงระหวา่งต่างชุด
กนั เช่น ชุดโลกียะ โลกุตตระ กบัชุดสังขตะอสังขตะ เป็นตน้ 

 เล่ม 45 ปัฏฐาน ภาค 6 เป็นปัจจนียะปัฏฐาน คืออธิบายความเป็นปัจจยัแก่กนัแห่งธรรม 

ทั้งหลายอย่างเล่มก่อนๆนั้นเอง อธิบายง่ายปฏิเสธ แยกเป็น ปัจจนียปัฏฐาน คือ ปัจจนีย(์ปฏิเสธ) + 
ปัจจนีย(์ปฏิเสธ) เช่นว่า ธรรมท่ีไม่ใช่กุศล อาศยัธรรมท่ีไม่ใช่กุศลเกิดข้ึนโดยเหตุปัจจยั เป็นอย่างไร 
อนุโลมปัจจนียปัฏฐาน คือ อนุโลม+ ปัจจนีย(์ปฏิเสธ) เช่นวา่ อาศยัธรรมท่ีไม่ใช่กุศล ธรรมท่ีเป็นอกุศล 
เกิดข้ึนโดยเหตุปัจจยัเป็นอย่างไร และในทั้ง 3 แบบน้ี แต่ละแบบ จะอธิบายโดยใช้ธรรมในแม่บทชุด 
3  เเลว้ต่อดว้ยชุด 2  แลว้ขา้มชุดระหวา่งชุด 2 กบัชุด 3 ชุด 3 กบัชุด 2 ชุด 3 กบัชุด 3 ชุด2 กบัชุด 2 จน
ครบทั้งหมดเหมือนกัน ดังนั้นแต่ละแบบจึงแยกซอยละเอียดออกไปเป็น ติก- ทุก- ทุกติก- ติกทุก- 
ติกติก- ทุกทุก-  ตามล าดบั  

             ดงันั้นพระอภิธรรมปิฎก จึงเป็นคมัภีร์ ท่ีอธิบายในงานวิชาการลว้นๆ โดยไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ มา
ปะปนแมแ้ต่นอ้ย 

พระอภิธรรมปิฎก  หมายถึง คัมภีร์ท่ี ท่ีว่าด้วยหลักธรรมต่างๆ ท่ีบันทึกค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ ในส่วนท่ีเป็นธรรมรวม นิยมกล่าวกนัดว้ยความเคารพยกย่องว่าเป็นธรรมชั้นสูง เป็นการ
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แสดงธรรมแบบไม่มีประวติัและ ทอ้งเร่ืองประกอบ ไม่เก่ียวดว้ยบุคคลหรือเหตุการณ์ ส่วนมากเป็นค า
สอนดา้นจิตวิทยาและอภิปรัชญาในพุทธศาสนา  ถา้อาศยันวางควตัถุศาสตร์ ประกอบการจ าแนก จะ
เห็นวา่เป็นการแสดงในรูปไวยากรณ์ อีกประการหน่ึง (พระครูสุธรรมนาถ  ศรีศรทอง, 2551:8)  

อภิธรรม แปลวา่ ธรรมอนัยิ่ง ธรรมวิเศษ หรือธรรมอนัเลอล ้า หมายถึง ค าสอนท่ีเป็นขอ้ส าคญั
หลกัใหญ่ เป็นเน้ือหาแท้ๆ ของพุทธศาสนา ตามท่ีกล่าวแลว้วา่ สูตรเป็นค าสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคล เหตุการณ์ สถานท่ี พระพุทธเจา้ทรงแสดงโดยปรารภบุคคลและเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ทรงช้ีแจง 
แนะน า ให้พอเหมาะพอดีกบัพื้นเพ หรือสติปัญญาของผูฟั้ง แต่ละคร้ังก็มีตวัอย่างแทรกอยู่บา้ง มีค า
เปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมย เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจและรับผลแต่ละคร้ัง (ฉลอง  พนัธ์จนัทร์ ,2551 : 61) 

 

พระอภิธรรมปิฎก มีลกัษณะดังนี้ 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ (2536 : 24-25) ไดส้รุปลกัษณะธรรมปิฎกวา่ 

 1. เป็นปรมตัถเทศนา คือ การแสดงธรรมเจาะจง เฉพาะประโยชน์อยา่งยิ่ง ซ่ึงเป็นธรรมชั้นสูง
ไม่เก่ียวดว้ยทอ้งเร่ืองหรือโวหาร 

 2. เป็นยถาธมัมสานะ คือ การสอนเน้ือหาแท้ๆ ของธรรม 

 3. เป็นนามรูปปริจเฉทกถา เป็นถอ้ยค าท่ีสอนใหก้ าหนดนามและรูป คือร่างกายและจิตใจ 

 4. เป็นอธิปัญญาสิกขา คือ ขอ้ศึกษาเก่ียวกบัปัญญาชั้นสูง 

 5. เป็นอนุสัยปหาน คือ เคร่ืองละกิเลสอยา่งละเอียดอนัไดแ้ก่ กิเลศท่ีนอนเน่ืองอยู่ในสันดาน
เหมือนตะกอนนอนกน้ตุ่ม ไม่มีอะไรมากวนก็ไม่แสดงตวัออกมา  

 อภิธรรมแบ่งออกเป็น 7 คมัภีร์ คือสังคณีหรือธรรมสังคณี วิภงัค ์ธาตุกถา ปุคคลบญัญติั กถา
วตัถุ ยมก และปัฏฐาน มีเน้ือหาพอสรุปรายละเอียดในแต่ละคมัภีร์ เสฐียรพงษ ์วรรณปก, (2543 :191-

199) ดงัน้ี 

              1.สังคณี หรือธรรมสังคณี แปลวา่ ประมวลนบัหรือตรวจนบัขอ้ธรรม  คือ ยกหลกัธรรมแม่บท
ข้ึนเป็นหวัขอ้ ถามวา่หลกัธรรมน้ีไดแ้ก่อะไรบา้ง แลว้นบัคือแสดงใหดู้วา่ หลกัธรรมน้ีในกรณีน้ีๆ ไดแ้ก่
ธรรมขอ้น้ีๆ เช่น ตั้งหวัขอ้ว่า ธรรมพวกไหนบา้งท่ีจะเป็น “กุศล”(ดี) แลว้ตอบไปเป็นกรณีไป ฉะนั้น
หวัขอ้ธรรมในสังคณีจึงถูกแบ่งออกเป็นต่อตอนๆ เรียกวา่มาติกา แปลว่าแม่บท ส่วนเน้ือหาในสังคณี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองจิต เจตสิก รูปและนิพพาน 
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 2. วิภงัค ์แปลว่า แจกแจง หรือจ าแนกความ คือ อธิบายหลกัธรรมส าคญัๆ เช่น ขนัธ์ อายตนะ 
อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทเป็นตน้ โดยแยกแยะรายละเอียด กระจายออกให้เห็นทุกแง่ จนชดัเจนจบเป็น
เร่ืองๆ  

 3. ธาตุกถา เป็นตน้คมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัการแสดงถึงแก่นแทข้องธรรมชาติท่ีสูงวยัสภาพของตน
(ธาตุ) อนัเป็นเหตุหรือเป็นตวัก่อใหมี้การแสดงธรรม ในคมัภีร์น้ีพระพุทธองคไ์ดท้รงแสดงถึงธาตุต่างๆ 
มนัเป็นฝ่ายนามธรรม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติในลกัษณะต่างๆ 

 4. ปุคคลบญัญติั แปลวา่ การบญัญติับุคคล หมายความวา่ บญัญติัความหมายของช่ือท่ีใชเ้รียก
บุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรมท่ีมีอยูใ่นบุคคลนั้น เช่น บญัญติัความหมายของค าวา่พระโสดาบนัวา่ 

“บุุคคลอยา่งไหนเป็นโสดาบนั บุคคลใดละสังโยชน์ 3 แลว้ บุคคลนั้นเรียกวา่โสดาบนั” เป็นตน้ 

 5. กถาวตัถุ แปลวา่ เร่ืองส าหรับสนทนา เร่ืองท่ีเป็นขอ้พูดจาหรือเร่ืองท่ีเอามาถกกนัเป็นคมัภีร์
ท่ีพระโมคคลัลีบุตรติสสะเถระ ผูเ้ป็นประธานแห่งการสังคายนาคร้ังท่ี 3   เรียบเรียงข้ึนเม่ือประมาณ
พ.ศ. 2534  เพื่อแกท้ศันะผดิพลาดทั้งหลายของนิกายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในยุคนั้น และช้ีมติท่ีถูกตอ้งอนัเป็น
การเชิดชูหลกัค าสอนท่ีแทจ้ริงของพุทธศาสนา กถา หมายถึง เร่ืองถึงหวัขอ้ท่ีน ามาถกกนั มีทั้งหมด 219 

กถา เรียบเรียงเป็นบทสนทนาถามตอบหรือปุจฉาวสิัชนากนั  

 6. ยมก แปลว่า คู่ ท่ีตั้งค  าถามยอ้นกนัเป็นคู่ๆ เป็นคมัภีร์ท่ีอธิบายธรรม ดว้ยวิธีถามตอบ หรือ 
ปุจฉา วิสัชนา เพื่อให้มองเห็นความหมายและขอบเขตของธรรมนั้นๆ ไดช้ดัเจน และเป็นวิธีทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมท่ีลึกซ้ึงมาก ค าถามท่ีตั้ ง ข้ึนมาทีละคู่และมีเน้ือความย้อนกันเอง 
ตวัอยา่งเช่น รูป(ทั้งหมด) เป็นรูปขนัธ์หรือ หรือวา่รูปขนัธ์(ทั้งหมด)เป็นรูป เป็นตน้ 

 7. ปัฏฐาน แปลว่า ฐานทัว่ไปหรือท่ีตั้งอาศยัปัจจยัต่างๆ เป็นคมัภีร์ แสดงเร่ืองปัจจยั 24 คือ
แสดงให้เห็นวา่ธรรม หรือส่ิงทั้งหลายทั้งปวงสัมพนัธ์กนั โดยเป็นปัจจยัแก่กนัและกนั ปัฏฐานเป็นการ
ท าพิธีใหญ่มีเน้ือมากและส าคญัมาก จึงไดช่ื้ออีกอยา่งหน่ึงวา่ “มหาปกรณ์” แปลวา่ “ต าราใหญ่” 

 การเรียกช่ือคมัภีร์พระไตรปิฎกแต่ละปิฎกนิยมเรียกโดยย่อว่า พระวินยั  พระสูตร และพระ
อภิธรรม และผูย้กย่องไวเ้ป็นหลกัฐาน ท่ีมีความส าคญัสูงสุดของพระพุทธศาสนาว่า “ค าว่าพระวินยั 
พระสูตร และพระอภิธรรม เป็นช่ือต าราหลักในศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นสูงสุดและมี
ความส าคญัมาก” 
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2.  หลกัค าสอนทีส่ าคญัของพทุธศาสนา 

 

 หลักการส าคัญของพุทธศาสนา รวมทั้ งค  าสอนของพระพุทธเจ้าได้เขียนไว้ในคัมภีร์
พระไตรปิฎกโดยในวนิยัปิฎกบญัญติัเร่ืองวนิยั และเขียนศีลของสงฆท่ี์ตอ้งปฏิบติัในสุตตนัตปิฎก แสดง
หลักธรรมต่างๆท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนบญัญติัในวินัยปิฎก และสุตตนัตปิฎกจดัเป็นกติกาและ
ศีลธรรมขั้นพื้นฐานในพุทธศาสนา ส่วนพระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงปรมตัถส์ัจจะท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัส
รู้ เช่นกล่าวถึงปฎิจจสมุปบาท ดว้ยเหตุน้ีเองอภิธรรมปิฎกจึงเป็นคมัภีร์กล่าวถึงแก่นแทข้องสัจธรรม ท่ี
พระพุทธเจา้ทรงคน้พบดว้ยพระองคเ์องและไม่มีศาสดาองคใ์ดเคยสอนมาก่อน (พระมหาบุญตอม  อคฺค
ปุํฺโญ (ผากา) 2543, 10) 

 หลกัค าสอนส าคญัของพระพุทธศาสนามีขนัธ์ 5  เป็นองค์ประกอบของชีวิตมนุษยซ่ึ์งมนุษย์
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีประกอบไปดว้ยร่างกายกบัจิตหรือรูปกบันาม รูปกบันามมีบางทีก็เรียกว่ารูปขนัธ์ นาม
ขนัธ์ ค  าวา่ขนัธ์แปลวา่กองหรือกลุ่ม โดยนยัน้ีมนุษยจึ์งประกอบไปดว้ยรูปกลุ่มหน่ึง และนามกลุ่มหน่ึง 
รูปคือส่วนท่ีเป็นร่างกาย นามคือส่วนท่ีเป็นจิต ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสังเขปดงัน้ี 

 รูปขันธ์ ส่วนท่ีเป็นร่างกายซ่ึงเรียกว่ารูปขนัธ์มีคุณสมบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ มีรูปร่าง
ลกัษณะท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา ประกอบดว้ยธาตุ 4  เรียกวา่มหาภูตรูป 4 ซ่ึงในความหมายสามญัส าหรับ
พดูใหเ้ขา้ใจกนัง่ายๆ กบัคนทัว่ไปไดแ้ก่ 

1.  ธาตุดิน ได้แก่ส่วนของร่างกายท่ีมีลกัษณะแข็ง รวมกลุ่มกนัอยู่ไดโ้ดยไม่กระจดักระจาย
สัมผสัจบัตอ้งไดเ้ช่น เน้ือ  เอน็  กระดูก ผม ขน เล็บ ฟัน เป็นตน้ 

2.  ธาตุน ้า ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด น ้ าเหลือง น ้ าลาย น ้ าตา เหง่ือ             
เป็นตน้ 

3.  ธาตุลม ไดแ้ก่ ลมหายใจเขา้ออกและลมในช่องวา่งต่างๆ ของร่างกาย เช่นลมในล าไส้ ลมใน
ช่องหู เป็นตน้ 

4.  ธาตุไฟ ไดแ้ก่ ไออุ่นหรืออุณหภูมิของร่างกายมนุษย ์ซ่ึงท าให้มีการเผาผลาญยอ่ยอาหารและ
ท าใหร่้างกายของคนยงัมีชีวติอยูไ่ม่เน่าเป่ือย 

 ธาตุทั้ง 4 น้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของร่างกาย จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปไม่ไดห้ากขาดไป
แมแ้ต่เพียงอยา่งเดียวร่างกายก็จะแตกสลาย นอกจากน้ีคุณสมบติัต่างๆท่ีเน่ืองดว้ยธาตุทั้ง 4  เช่นความ
อ่อน ความแขง็ ความหนกั ความเบา สี กล่ิน เป็นตน้ ก็สังเคราะห์เขา้ในรูปขนัธ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่
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 นามขันธ์ ไดแ้ก่ ส่วนท่ีมิใช่รูป หากเป็นนามธรรมซ่ึงสัมผสัจบัตอ้งไม่ได ้มองไม่เห็น ฟังไม่ได้
ยนิ ดมไม่ไดก้ล่ิน ส่วนประกอบของมนุษยท่ี์จดัอยูใ่นประเภทนามขนัธ์น้ีมีอยู ่ 4  อยา่งดว้ยกนัคือ 

1.  เวทนา ได้แก่ ความรู้สึก 3 อย่าง คือรู้สึกเป็นสุขทางกายหรือทางใจ เรียกว่าสุขเวทนา 
ความรู้สึกเป็นทุกขห์รือไม่สบายทางกายหายใจเรียกวา่ ทุกขเวทนา และความรู้สึกเฉยๆ ๆไม่ทุกขไ์ม่สุข
ทางกายหรือทางใจเรียกวา่ อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา 

2.  สัญญา ไดแ้ก่ ความก าหนดหมายรู้ได ้บางทีก็แปลวา่ความจ าไดห้มายรู้ คือเม่ือมีการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผสั เช่น ตาเห็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็สามารถก าหนดหมายรู้ไดห้รือจ าไดว้า่ส่ิงนั้นเป็นอะไร เป็น
ดิน เป็นน ้า เป็นไฟ เป็นหญา้ เป็นตน้ไม ้เป็นคนหรือสัตวเ์ป็นตน้  

3.  สังขาร ไดแ้ก่ สภาพท่ีปรุงแต่งจิตใหคิ้ดดี คิดชัว่ หรือคิดเป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ชัว่ ถา้เป็นสภาพ
ท่ีปรุงแต่งจิตใหคิ้ดดีก็เรียกวา่กุศล สภาพท่ีปรุงแต่งจิตใหคิ้ดไม่ดีเรียกวา่อกุศล สภาพท่ีปรุงแต่งจิตให้คิด
เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชัว่เรียกวา่ อพัยากฤต  

4.  วิญญาณ ค  าว่าวิญญาณแปลตามตวัว่า ความรู้แจง้ หมายถึง ความรู้แจง้เม่ือส่ิงภายนอกมา
กระทบประสาทสัมผสัทั้ง 5  และเกิดการรับรู้ข้ึน เช่น เม่ือลืมตาข้ึนมาไดเ้ห็นเป็นจกัขุวิญญาณ มีเสียง
เกิดข้ึนรู้สึกไดย้นิเป็น โสตวิญญาณ มีกล่ินมากระทบจมูกรู้สึกไดก้ล่ินเป็นฆานวิญญาณ มีส่ิงมากระทบ
ล้ินรู้สึกไดรั้บรสเป็น ชิวหาวิญญาณ มีส่ิงมากระทบกาย เป็นกายวิญญาณ นอกจากน้ีเม่ือมีอารมณ์อยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงมากระทบใจรู้สึกรับรู้ทางใจ เป็นมโนวิญญาณ ความรู้สึกรับรู้ดงักล่าวน้ีเรียกว่า วิญญาณ
จดัเป็นวญิญาณขนัธ์ ซ่ึงเป็นฐานหน่ึงในนามขนัธ์ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2554, 3-4), พุทธทาสภิกขุ (2548 : 42-44) ไดก้ล่าวว่า 
หลกัการส าคญัของพุทธศาสนา รวมทั้งค  าสอนของพระพุทธเจา้ไดเ้ขียนไวใ้นคมัภีร์พระไตรปิฎกโดย
ในวนิยัปิฎกบญัญติัเร่ืองวนิยั และเขียนศีลของสงฆท่ี์ตอ้งปฏิบติัในสุตตนัตปิฎก แสดงหลกัธรรมต่างๆท่ี
พระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนบญัญติัในวินยัปิฎก และสุตตนัตปิฎกจดัเป็นกติกาและศีลธรรมขั้นพื้นฐานใน
พุทธศาสนา  ส่วนพระอภิธรรมปิฎกกล่าว ถึงปรมัตถ์สั จจะ ท่ีพระพุทธ เจ้าทรงตรัส รู้  เ ช่น
กล่าวถึงปฎิจจสมุปบาท ด้วยเหตุน้ีเองอภิธรรมปิฎกจึงเป็นคัมภีร์กล่าวถึงแก่นแท้ของสัจธรรม ท่ี
พระพุทธเจา้ทรงคน้พบดว้ยพระองคเ์องและไม่มีศาสดาองคใ์ดเคยสอนมาก่อน (พระมหาบุญตอม  อคฺค
ปุํฺโญ (ผากา) 2543, 10) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงไตรลกัษณ์ ได้มีพุทธพจน์แสดงหลกัไวใ้นรูปของกฎ
ธรรมชาติ ดงัน้ี “ตถาคต (พระพุทธเจา้) เจา้ทั้งหลายจะอุบติัหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลกั) นัน่ก็ยงัคงมีอยูเ่ป็น
ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามว่า สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา”  
ตถาคตตรัสรู้ เขา้ถึงหลกันัน่แลว้จึงบอกแสดงวางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลกั เปิดเผยแจกแจง ท าให้เขา้ใจง่าย
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วา่ สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา ซ่ึงไตรลกัษณ์น้ีเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า สามญัลกัษณะ แปลว่าลักษณะท่ีทัว่ไป หรือเสมอเหมือนกนัแก่ส่ิงทั้งปวงซ่ึงได้ความหมาย
เท่ากนัใหค้วามเขา้ใจง่ายๆจะแสดงความหมายของไตรลกัษณ์ไวโ้ดยยอ่ดงัน้ี   

ไตรรัตน์ หมายถึง ลกัษณะสามญั  3 ประการของสรรพส่ิง เป็นเหมือนกฎธรรมชาติครอบคลุม
ทั้งส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติอีกอยา่งหน่ึงวา่ สามญัลกัษณะมี 3 อยา่ง (พุทธทาสภิกข ุ2548 : 42-44) ดงัน้ี 

1. อนิจจัง พุทธศาสนาถือว่าทุกส่ิงลว้นเป็นอนิจจงั คือ ความไม่เท่ียง ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงท่ีมี
ลกัษณะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ไม่มีความตายตวั เช่น ความไม่เท่ียงของคนเราคนหน่ึงๆ  ในช่วงวยัต่างๆ 
คือปฐมวยั มชัฌิมวยั ปัจฉิมวยั หมายถึง การเป็นเด็ก เป็นผูใ้หญ่ และเป็นคนแก่ชรา ซ่ึงมีลกัษณะแห่ง
การเกิดข้ึน และปรากฏอยู่ชัว่คราวแลว้ก็ตายไปในท่ีสุดหรือในระยะสั้ นกว่านั้นคือ ช่วงระยะเวลาท่ี
คนเรามีความคิดเร่ืองหน่ึงเกิดข้ึนในใจ แลว้ความคิดนั้นก็ดบัไปจะเป็นเวลาสั้นยาวเพียงใดก็ตาม กล่าว
ไดว้า่ ไม่เหมือนกนัสักระยะเดียว ในระยะท่ีความคิดแรกเกิดข้ึนบุคคลนั้นก็มีลกัษณะอยา่งหน่ึงในระยะ
ท่ีความคิดก าลงัด าเนินอยู่บุคคลนั้นก็มีลกัษณะอีกอย่างหน่ึงคร้ันความคิดนั้นดบัไปแลว้บุคคลนั้นก็มี
ลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงทุกส่ิงทุกอยา่งคือความไม่เท่ียงแทแ้น่นอน ความเปล่ียนแปลงทั้งทางรูปธรรมและ
นามธรรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดและสังขารของมนุษย์และ
ส่ิงมีชีวติในโลกน้ี 

2. ทุกขัง พุทธศาสนาถือว่าส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกข์ ซ่ึงเป็นลกัษณะอย่างหน่ึงของไตร
ลกัษณ์น้ี มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่าอนิจจงั ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นทุกข์ มองดูแล้ว
น่าจะสังเวชใจน าให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผูมี้ความเห็นอย่างแจ่มแจง้ในส่ิงนั้นๆ หรืออีกความหมายคือ 
ลกัษณะแห่งความทนทรมาน หรือน าความทุกขใ์หเ้กิดข้ึนแก่ผูท่ี้เขา้ไปยดึถือหลกัใหญ่ๆมีอยูว่า่ ส่ิงใดไม่
เท่ียงส่ิงนั้นยอ่มเป็นทุกข ์ความเปล่ียนแปลงนัน่เองท่ีท าให้เกิดลกัษณะอาการท่ีเรียกว่า เป็นความทุกข์
ข้ึนมา ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลง ความเกิด ความแก่ ความเจบ็ ความตาย เป็นตน้ ความทุกขล์กัษณะน้ีควร
พิจารณาให้เห็นลกัษณะอาการแห่งความเป็นทุกข์และให้เห็นความทุกข์เน่ืองมาจากความเป็นอนิจจงั
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้เพราะความเห็นอยา่งแรกท าให้เกิดการเบ่ือหน่ายต่อส่ิงท่ีเป็นทุกข ์ส่วนความเห็นอยา่ง
หนงัท าใหเ้กิดโอกาสและพบวธีิแห่งการปล่อยวาง 

3. อนัตตา ความหมายของค า อนตัตา ก็คือความไม่มีตวัตนหรือปราศจากตวัตนท่ีเท่ียงแท ้ทุก
ส่ิงทุกอยา่งหรือลกัษณะอนัใดท่ีจะท าใหเ้ราถือเป็นหลกัไดว้า่เป็นตวัเป็นตนเพราะส่ิงท่ีเรียกวา่ ตวัตนนั้น
ไม่มีจริงเป็นเพียงความไม่รู้และส าคญัผิดทั้งน้ีตอ้งพยายามตั้งปัญหาโดยใชส้ติปัญญาวา่ ส่วนประกอบ
ส่วนหน่ึงของมนุษยห์รือทุกส่ิงนั้นเป็นของไม่เท่ียง ถา้ไม่เท่ียงจะเป็นทุกขห์รือสุข ถา้เป็นทุกขจ์ะถือว่า
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มนัเป็นของเราไดห้รือไม่เพราะมนัมีลกัษณะเหมือนภาพท่ีปรากฏในฝันฉันต่ืนข้ึนมาก็หายไป ฉะนั้น
อนตัตาจึงมีลกัษณะท่ีใครๆไม่อาจจะเขา้ไปเป็นเจา้ของได ้ขอ้ท่ีควรสังเกตก็คือ ลกัษณะทั้งสามน้ีเรียกวา่ 
ธรรมฐิติ คือเป็นของท่ีสร้างอยูเ่องตามธรรมชาติซ่ึงพระพุทธเจา้เองก็ตรัสไวว้า่ ตถาคตจะเกิดข้ึนหรือไม่
เกิดข้ึนก็ตาม สังขารทั้งปวงก็เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอยู่เช่นนั้นเสมอไป น่ีเป็นเคร่ือง
แสดงว่ากฎอันเก่ียวกับสัจธรรมนั้นไม่เน่ืองด้วยพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่เป็นเร่ืองของธรรมชาติ
โดยเฉพาะพระพุทธเจา้เป็นเพียงผูค้น้พบกฎอนัน้ีและทราบผลทางท่ีจะตอ้งพึงปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นใน
ลกัษณะท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดความทุกขข้ึ์น แต่ในทางตรงกนัขา้มเม่ือผูใ้ดไม่เขา้ใจหรือมองไม่เห็นความเป็น
จริงหรือลกัษณะสามญัทั้ง 3 น้ีแลว้ ก็จะตกอยูภ่ายใตก้ฎของการเวียนวา่ยตายเกิดซ่ึงเรียกวา่ ภวจกัร หรื
อปฏิจจสมุปบาท นัน่เอง 

การสอนให้คนมองโลกและชีวิตในแง่ร้าย คือไม่วา่นามหรือรูปส่วนไหนลว้นถูกช้ีให้เห็นเป็น
ทุกขไ์ปส้ินแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  ท่ีพระพุทธองคท์รงสอนเร่ืองความทุกข ์ก็เพราะตอ้งการให้
คนยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวติ จะไดค้ลายทิฐิมานะหรืออุปทาน การยดึมัน่ผดิ ๆ  วา่เป็นเราเป็น
เขา จะเห็นไดเ้ม่ือพระองคท์รงช้ีให้เห็นความทุกขแ์ลว้ไดท้รงช้ีแง่ดีไวใ้นท่ีสุดไม่ไดส้อนให้ส้ินหวงัแต่
อยา่งใด จะเห็นไดเ้ม่ือพระองคท์รงช้ีใหเ้ห็นความทุกขแ์ลว้ไดท้รงช้ีแง่ดีไวใ้นท่ีสุดไม่ไดส้อนให้ส้ินหวงั
แต่อยา่งใด ทั้งครอบปฏิบติัท่ีใหไ้วเ้พื่อบรรลุความสุขอยา่งแทจ้ริงนั้น  ก็ประกอบดว้ยเหตุผลและปฏิบติั
ตามได ้ถา้จะกล่าวอีกอยา่งหน่ึง อริยสัจสอนให้คนประกอบความสุขดว้ยการให้ขุดรากความทุกข์ทั้ง
ปวงทิ้งเสียนั้นเอง เหมือนการท าใหค้นไขเ้ป็นปกติสุข ก็ตอ้งคน้หาสมมติฐานของโลกแลว้ก าจดัเสียฉนั
นั้น 

 

3.  อริยสัจ 4 

 

ความส าคัญของอริยสัจ 

 อริยสัจมีความส าคญัอยา่งยิง่ในพระพุทธศาสนาเพราะถือวา่ 

 1.  เป็นเคร่ืองหมายการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ เพราะถา้มีคนถามวา่พระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ดว้ย
อะไร จะตอบไดท้นัทีวา่ตรัสรู้ดว้ยอริยสัจ 4 

 2.   เป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา  คือตราธรรมจกัร  เพราะอริยสัจปรากฏชดัอยูใ่นธมัม
จกักปัปวตัตนสูตร ซ่ึงเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจา้ 
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 3.  เป็นแนวทางการปฏิบติัของชาวพุทธซ่ึงมีจุดมุ่งหมายปลายทางอนัสูงสุดอยูท่ี่การดบัทุกข์
จะตอ้งอาศยัทางสายกลาง  คือมชัฌิมาปฏิปทา 

 4.  เป็นวธีิการแกปั้ญหาชีวิตท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด 

 5.  เป็นศูนยร์วมแห่งหลกัธรรมค าสอนฝ่ายกุศลทั้งหลาย 

 

การรู้แจ้งอริยสัจ 

 การรู้แจง้อริยสัจธรรมให้หลุดพน้จากทุกขห์รือปัญหาชีวิตไดน้ั้นจะตอ้งรู้แจง้ถึง 3 ตอน ถึงจะ
ถือวา่รู้แจง้อยา่งของแทส้มบูรณ์คือ (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2545 : 904) 
 

อริยสัจ 4 ขอ้ เห็นรอบท่ี 1 วา่ 

(สัจญาณ) 
เห็นรอบท่ี 2 วา่ 

(กิจจญาณ) 
เห็นรอบท่ี 3 วา่ 

(กตญาณ) 

ทุกข ์

สมุทยั 

นิโรธ 

มรรค 

ทุกขมี์จริง 

ตณัหาท าใหเ้กิดทุกขจ์ริง 

นิโรธมีจริง 

มรรคท าใหพ้น้ทุกขไ์ด้
จริง 

ทุกคนก าหนดรู้ 

ตณัหาควรละ 

นิโรธคนท าใหแ้จง้ 

มรรคบ าเพญ็ใหบ้ริบูรณ์ 

ทุกข ์(เรา) ไดรู้้แลว้ 

ตณัหา  (เรา) ไดล้ะแลว้  

นิโรธ (เรา) ไดท้  าใหแ้จง้ 

มรรค  (เรา) ไดบ้  าเพญ็ให้
บริบูรณ์แลว้  

 

การรู้แจง้อริยสัจ 4 น้ี แต่ละขอ้จะตอ้งรู้ถึง 3 คร้ัง การเรียนการรู้ไดเ้ป็น 12 คร้ัง จึงจะเป็นการรู้
อยา่งจบส้ิน การรู้แจง้ขอ้สุดทา้ย (กตญาณ)  เป็นความรู้ท่ีตนเองไดท้  าแลว้ทั้งนั้นมนัเป็นความรู้ท่ีแทจ้ริง
สมบูรณ์จึงจะไดพ้น้ทุกขไ์ด ้เปรียบเทียบเราถึงจะตอ้งรู้ดงัน้ี 

 1.  รู้วา่น้ีคืออาหาร 

 2.  อาหารท่ีควรรับประทาน 

 3.  อาหารน้ีเราไดรั้บประทานแลว้ 

 ถา้เราไดด้ าเนินการตามขั้นตอนครบทั้ง 3 ขั้นน้ีแลว้ เราก็จะหายหิวได ้อริยสัจ 4 ท่ีพระพุทธองค์
คน้พบเปรียบเทียบเหมือนวทิยาศาสตร์การแพทย ์การท่ีแพทยจ์ะรักษาคนไขใ้หห้ายเป็นปกติไดน้ั้น เขา
จะตอ้งรู้สมุฏฐานของโรคต่าง ๆ วา่เกิดจากอะไร จึงจะรักษาใหห้ายขาดได ้ถา้จะเปรียบเทียบกบัโรคก็
ไดด้งัน้ี  
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 ทุกข ์ ก็เปรียบเหมือน สภาพท่ีป่วยเป็นโรค 

 สมุทยั ก็เปรียบเสมือน ตวัเช้ือโรค 

 นิโรธ ก็เปรียบเสมือนสภาพท่ีหายจากโรค แขง็แรงแลว้ 

 มรรค ก็เปรียบเหมือนยารักษาโรคให้หายป่วย 

  

องค์ประกอบของ อริยสัจ 4 มีดังนี ้

 1.  ทุกข์ ( The suffering)  

ทุกข ์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีปรากฏอยูใ่นกายและใจของเรา 
ท่ีเรียกวา่ทุกขก์าย ทุกขใ์จ เป็นความจริงท่ีตอ้งประสบและไม่เป็นท่ีปรารถนาของทุกคน แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด  คือ (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2545 : 905) 

1.1 สภาวทุกข ์ คือ  ทุกประจ าเป็นความทุกขท่ี์เป็นพื้นของชีวติจริงประสบเหมือนกนั
ทุกคนมี 3 ประการคือ  

   1.1.1  ความเกิดเป็นทุกข ์(ชาติปิ ทุกขา) 
   1.1.2  ความแก่เป็นทุกข ์(ชราปิ ทุกขา) 
   1.1.3  ความตายเป็นเป็นทุกข ์(มะระณมัปิ ทุกขงั) 

1.2  ปกิณณกะทุกข ์คือทุกขเ์บด็เตล็ด เป็นทุกท่ีจรเขา้มาประสบไม่เหมือนกนั เช่น 

   1.2.1  ความโศก (โศก) 
   1.2.2  ความคร ่ าครวญร าพนั (ปริเทว) 
   1.2.3  ความทุกขก์าย (ทุกข)์ 
   1.2.4  ความทุกขใ์จ (โทมนสั) 
   1.2.5  ความคบัแคน้ใจ (อุปายาส) 
   1.2.6  ความประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรัก (อปัปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข) 
   1.2.7  ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก ( ปิเยหิ วปิะโยโค ทุกโข) 
   1.2.8  ความไม่ไดส่ิ้งท่ีตนปรารถนา (ยมัปิจฉงั นะ ลภติ ตมัปิ ทุกขงั) 
   1.2.9  วา่โดยยอ่การยดึมัน่ในขนัธ์ 5 เป็นทุกข ์(สังธิเตนะ ปัญจุปทา นกัขนันะ 
ทุกขา) 
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การเกดิเป็นทุกข์ (ชาติปิ ทุกขา) 
 การเกิด หมายถึง เกิดมาเป็นตวัเป็นตน ไม่ได้หมายถึง ความทุกข์ของแม่ผูใ้ห้ก าเนิด พ่อผู ้
จะต้องต้มน ้ าร้อน หรือทุกข์ของหมอพูดท าคลอด แต่หมายถึง ทุกข์ของผูท่ี้ได้ก าเนิดมาเป็นมนุษย์
จะตอ้งประสบทุกข ์3 ประการ  คือ 

 1.  ความทุกขท่ี์ตอ้งอยูใ่นครรภม์ารดา 

 2.  ความทุกขใ์นการคลอดออกจากครรภข์องมารดา 

 3.  การเกิดเป็นการผกูพนัใหต้อ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ตอ้งรับทุกขต่์างๆท่ีจะเขา้มา 

 

ความแก่เป็นทุกข์ (ชราปิ ทุกขา) 
 ความแก่หรือความชราไดแ้ก่ ความตรากตร า ความทรุดโทรมของสังขารร่างกาย  ร่างกายของ
มนุษยมี์การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แรกๆก็เป็นเด็กทารก เป็นหนุ่มสาว คนแก่เฒ่า ความรู้สึกทาง
โลก ถือว่าคนแก่ตอ้งมีอายุในเกณฑ์ 50 ปีข้ึนไป ทางธรรมถือว่าอาการเปล่ียนแปลงทั้งหมดของชีวิต 
ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายนั้นแหละเรียกวา่ ชรา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1.  ชรา แก่ธรรมดา  คือ  ค่อยๆเปล่ียนแปลงไปทรุดโทรมไป 

  2.  ปริชิณณะ แก่โดยรอบ แก่เฒ่าท่ีปรากฏออกมาทางอวยัวะภายนอก  

  3.  ปรอปักกะ  แก่หง่อม 

 

ความตายเป็นทุกข์ (มะระณมัปิ ทุกขัง) 
 มรณะ  คือ  ความตาย ตามนยัแห่งคมัภีร์ทีฆนิกายมหาวรรควา่ “การท่ีอนัตรายแห่งสัตวนิ์กาย
ทั้งหลาย ความพินาศ ความไม่ปรากฏ  การกระท าการ กิริยาแห่งสัตวท์ั้งหลาย  ความแตกสลายไปแข่ง
ขนัธ์ 5  การละทิ้งไปซ่ึงร่างกายเรียกวา่ ความตาย 

 การเปรียบชีวติเหมือนเปลวไฟ เกิดข้ึนแลว้ตอ้งอาศยัธาตุปัจจยัต่างๆ ร่างกายจึงจะทรงตวัอยูไ่ด ้
เม่ือร่างกายหมดเช้ือธาตุท่ีจะใหชี้วติอาศยัต่อไป ชีวิตก็ดบั บางทีร่างกายยงัมีเช้ือเพียงท่ีจะหล่อเล้ียงชีวิต
อยู ่แต่ชีวิตมกัจะประสบกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีคอยตดัรอน เช่น  ความเจ็บไข ้ถูกฆ่า หรือประสบอุปัทว
เหตุต่างๆ ชีวติก็ดบัเหมือนเปลวไฟท่ีตอ้งลมแรงแมเ้ทียนก็ยงัมีเช้ืออยูก่็ดบัได ้ความดบัไปแห่งชีวิตน้ีเอง
เรียกวา่ มรณะ 
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 ความตายเป็นทุกข ์หมายถึง เอาความทุกขท่ี์เกิดข้ึนกบัความตาย เพราะความตายท าลาย
ความสุขทุกอยา่งในชีวติ ท่ีจะพึงมีพึงได ้เช่น ความสุขเกิดจากการมีทรัพยค์วามสุขเกิดจากการ
ประกอบการงานไม่มีโทษ เม่ือความตายมาถึงความสุขเหล่าน้ีหมดส้ินไปทนัที  

 

ชีวติคือขบวนการแห่งทุกข์ 

 ความทุกขเ์ป็นอริยสัจ ความสุขมีอยูจ่ริง ทุกขเ์กิดข้ึนด ารงอยูใ่นความทุกข ์แล่นไปบ่นไปบน
กองทุกข ์มีทุกขต์ลอดเวลาไม่วา่งเวน้ ชีวิตจึงเป็นกระบวนการแกทุ้กข ์อนัไม่รู้จกัจบส้ิน ทุกส่ิงท่ีเรามี
และก าลงัสร้างข้ึนก็เพื่อแกทุ้กขเ์ท่านั้น เพื่อลดทุกขไ์ดน้อ้ยลงไปใช่เพื่อบ ารุงความสุขแต่อยา่งใด 

 ชีวติของเรานั้นไม่มีความสุขบา้งหรือ ความสุขในชีวติของเรามีแต่เพียงเป็นสมมติสัจจะ  เช่น
พระพุทธองคแ์สดงความสุขของคฤหสัถ ์4 ประการ (ในทุกนิบาตองัคุตระนิกายก็ทรงแสดงสุขเอาไว ้2 

ประเภท) คือ 

  1. กายกิสุข สุขทางกาย 

  2.  เจตสิกสุข สุขทางใจ 

  3.  อามิสสุข สุขอาศยัอามิส เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ 

  4.  นิรามิสสุข สุขไม่อาศยัอามิส 

 แต่ถา้พดูในชั้นปรมตัถสัจจะไม่มีความสุขท่ีแทจ้ริง ส่ิงท่ีเราเรียกวา่สุขนั้นเป็นเพียงรู้สึกสบาย
ใจ โล่งใจ เพราะทุกขล์ดนอ้ยลงเท่านั้น กล่าวคือ ทุกข ์เป็นความจริงวา่ดว้ยความไม่สบายกาย-ใจ นั้น
เป็นขั้นผลมิใช่ตวัสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกขน์ั้น เรียกวา่ สมุทยัสัจ ไดแ้ก่ตวัตณัหาความทะเยอทะยานเกิน
ขอบเขตจ ากดันัน่เอง 

 2. สมุทยั (The cause of suffering)  
สมุทยั  คือ เหตุแห่งทุกขส์าเหตุแห่งทุกขบ์รรดามีในชีวติของเรานั้น  คือ  “ตณัหา” ความ

ทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจ ากดั เป็นตน้ เห็นความทุกขท์ั้งมวลภาพจริงเหตุแห่งทุกขมี์มาก เช่น 
ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ความยากจน เป็นตน้ แต่นั้นเป็นปลายเหตุ ตวัมูลฐานจริงไดแ้ก่ “ตณัหา”  
 พระพุทธองคท์รงคน้พบวา่ “ตณัหา” เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้น เปรียบเหมือนกบัหลุยส์ปาสเตอร์ 
ไดค้น้พบสาเหตุแทจ้ริงของโรคเกิดจากเช้ือโรคชนิดต่างๆถา้ตอ้งการรักษาโรคก็ตอ้งท าลายเช้ือโรคให้
หมดส้ินเสียก่อน ถา้ตอ้งการจะดบัทุกข์ให้ไดก้็ตอ้งท าลายสาเหตุคือตวั “ตณัหา” ให้ได ้3 ประการคือ 
(แสง  จนัทร์งาม, 2512 : 49-60) 
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  2.1  กามตณัหา (The craving of Pleasure) แปลวา่ ความทะเยอทะยานอยาก ด้ินรน 
กระหายอยากไดใ้นกามคุณ 5 ประการ ค าว่า กาม ทางธรรมมิไดห้มายเอาเฉพาะกามารมณ์หรือความ
ตอ้งการทางเพศเท่านั้น หากแต่กวา้งกว่านั้น กามคุณ 5 คือ  มีความอยากไดม้าซ่ึง รูป เสียง กล่ิน รส 
สัมผสั และธรรมารมณ์(มโนภาพ) ท่ีน่ารักน่าใคร่ พอใจ อยากได ้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาเป็นของตน 
เป็นความหิวทางใจ ไม่รู้จกัอ่ิม ไม่รู้จกัพอดี กามตณัหาก่อให้เกิดทุกข ์เม่ือพิจารณาให้ถ่ีถว้นแลว้จะเห็น
ว่าความเดือดร้อนระส ่ าระสายของสังคมความทุกข์ ความกังวล การปล้นฆ่ากันมีสาเหตุมาจาก
กามตณัหา กรณีชูส้าว การอิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาทกนัแลว้แต่มาจากกามตณัหาทั้งส้ิน ตามปกติจิต
ของเราเปรียบเทียบพื้นน ้าท่ีสงบราบเรียบไม่กระเพื่อม เพราะไม่ถูกลมพายุรบกวน แต่เม่ือตณัหาเกิดข้ึน 
จิตก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายด้ินรนเพราะอยากได้ ยิ่งอยากได้มากยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายมาก 
บางคร้ังนอนไม่หลบัเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ความอยากไดน้ี้เป็นความหิวทางใจ จะตอ้งหาส่ิง   ต่าง ๆ มา
สนองความอยากจะมีความสงบสุขบา้ง แต่เรายอ่มไม่สามารถท่ีจะไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งตามท่ีตอ้งการแมจ้ะ
มีทรัพยส์มบติัหรืออ านาจมากมายก็มีโอกาสจะผิดหวงัเสมอ เม่ือมีความอยาก แต่ส่ิงท่ีมานั้นอาจไม่
เป็นไปตามท่ีตอ้งการ เช่น อยากไดม้ากก็ไดน้อ้ย อยากไดดี้กลบัไดเ้ลว ก็ก่อให้เกิดทุกข ์ความอยากไดท่ี้
เรียกวา่ กามตณัหาน้ีจึงหาท่ีส้ินสุดไม่ไดจ้นกระทัง่ตาย ไม่รู้จกัวา่พอ ฉนัจึงเปรียบเหมือนน ้ าไม่รู้จกัอ่ิม
ดว้ยน ้า ไฟท่ีไม่รู้จกัอ่ิมดว้ยเช้ือไฟ ธรรมดายิง่เพิ่มเช้ือไฟก็ยิง่ลุกโพลงข้ึน การเอาชนะไฟดว้ยการเติมเช้ือ
จึงไม่มีทางท่ีจะให้ไฟดบัไดฉ้ันใด การเอาชนะกามตณัหาดว้ยการสนองความอยากไดม้าก็ไม่มีทางท า
ไดฉ้นันั้น  
  2.2  ภวตณัหา (The Craving for Existence) ภวตณัหา คือ ความอยากมีอยูอ่ยากเป็นอยู ่
อยากเป็นนัน่เป็นน่ี ซ่ึงมีลกัษณะใหญ่ๆอยู ่2 อยา่งคือ  

   2.2.1  ความอยากเป็นนั่นเป็นน่ี โดยปกติคนเรามีความตอ้งการพื้นฐานคือ 
ปัจจยั 4  บ ารุงเล้ียงชีวิต เม่ือไดรั้บส่ิงท่ีจ  าเป็นแลว้ก็หายุติเพียงแค่นั้นไม่ ยงัอยากเป็นนัน่เป็นน่ีอีก เช่น 
คร้ังแรกเป็นขา้ราชการครู ต่อมาก็มีความอยากเพิ่มอีก  คือ  อยากเป็นครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ ประธาน
กลุ่ม มีคร้ังแรกอยากเป็นผูแ้ทน เม่ือไดเ้ป็นสมอยากแลว้ต่อมาก็อย่าเพิ่มทวีคูณ คืออยากเป็นรัฐมนตรี 
เป็นตน้ อยากมีอ านาจเหนือฝงูชน อยากไดล้าภยศสรรเสริญ สุขแลว้ก็กระเสือกกระสนเพื่อให้ไดส่ิ้งนั้น
มาเป็นของตน ซ่ึงขณะนั้นตนเองยงัไม่พร้อมท่ีจะเป็นส่ิงนั้น ต าแหน่งนั้น ความรู้ความสามารถก็ยงัไม่
เพียงพอจะเป็นได ้เม่ือไดแ้ลว้ก็ไม่อยากให้จากไป ไม่อยากสูญเสียอ านาจฐานะต าแหน่งท่ีตนครองอยู ่
ยึดมัน่ในทรัพยส์มบติัหรือต าแหน่งนั้นอยา่งมัน่คง ถา้เกิดมีข่าววา่ตนจะถูกโยกยา้ยก็ด้ินรน หรือเกิดมวั
เมาในต าแหน่งของตนเองจนลืมตวั ต่อใหเ้กิดทุกอยา่งยิง่  
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 ดงันั้นเราจะตอ้งก าหนดรู้สภาวะความเป็นจริงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นดว้ย การเห็นโทษและมี
ปัญหาในการสลดัออกจากภวตณัหาตวัน้ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในฐานะเป็นนายของส่ิงนั้น มิใช่ทาสของมนั 
ก าหนดรู้สภาวะสัจธรรมความแทจ้ริงอนัเป็นสากลวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งตกอยูใ่ตห้ลกัไตรลกัษณ์  คือ  ไม่
เท่ียง เปล่ียนแปลงผนัแปรไปแนะน าตวัตนยนืโรงท่ีแน่นอนจริงๆไม่มี   

   2.2.2  อยากมีอยากเป็น คือ อยากมีชีวติอยูใ่นฐานะต าแหน่งท่ีตนพอใจให้นาน
แสนนาน ยดึมัน่จนเกินพอดี  เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหม้นุษยก์ระเสือกกระสนเพื่อรักษาชีวิตไว ้ไม่วา่จะ
อยู่ในสภาพเช่นไร ดวงใจของเขาตอ้งมีความหวงัท่ีจะพน้สภาพอนันั้นไดพ้บความสุขแห่งชีวิตเขา้สัก
วนั ชีวติน้ีจึงเป็นท่ีรักของสัตวโ์ลกทุกชนิดความยากประเภทน้ีถา้เกินขอบเขตจะมีความทุกขม์หาศาล   
 2.3  วิภวตณัหา แปลว่า ความอยากไม่มี ไม่เป็น อยากผลกัดนัให้พน้จากสภาพท่ีเป็นอยู่ เกิด
ความเบ่ือหน่าย ทุรนทุรายข้ึน เช่น ไม่อยากเป็นมนุษยเ์กิดความขดัแยง้เกิดข้ึนไม่อยากเป็นมนุษยเ์กิด
ความขดัแยง้เกิดข้ึนอย่างรุนแรง ไม่อยากมีชีวิตอยู่เกิดนอ้ยเน้ือต ่าใจแลว้ท าอตัตวินิบาตกรรม ไม่อยาก
เป็นโทษซ่ึงในขณะนั้นก าลังถูกคุมขงัจองจ าอยู่ เกิดโรคเบ่ือหน่ายทางใจอนัตรายมาก ความอยาก
ก่อใหเ้กิดความทุกขอ์ยา่งยิง่ เช่นใจไม่อยากแก่ แต่สังขารร่างกายตอ้งแก่ไปตามวยั อยากไม่เป็นสามีหรือ
ภริยาของคนท่ีตนไม่รัก แต่ถูกพอ่แม่บงัคบัใหแ้ต่งดว้ย หรือแต่งงานแลว้มีบุตรดว้ยกนั ในบั้นปลายชีวิต
เหตุการณ์เปล่ียนแปลงไปไม่อยากร่วมชีวิตดว้ยกนั แต่มีพนัธะเพราะลูกมีความทุกขใ์นสภาวะท่ีเรียกวา่ 
วภิวตณัหา ในลกัษณะอ่ืนๆ ก็ท านองเดียวกนั เช่น บุคคลตอ้งอยูก่บัส่ิงท่ีเขาเกลียด เขาไม่ชอบใจก็จะเกิด
ความหงุดหงิด โกรธเป็นทุกขท์างใจอยา่งยิ่ง ทุกขท์างใจจนกวา่เธอนั้นจะจากไป ภาพความทุกขท์างใจ
มากข้ึน เขาอาจท าลายส่ิงท่ีตนไม่ชอบโดยมีวิธีรุนแรงท าให้เกิดทวีคูณ ในชีวิตประจ าวนัของเราจะเห็น
วา่ เรายงัไม่ไดส่ิ้งใดมาเราอยากไดส่ิ้งนั้นมาเป็นของตน (กามตณัหา) เม่ือแสวงหามาไดแ้ลว้ก็หวงแหน
ยึดมัน่เอาไวอ้ยากให้ส่ิงนั้นคงอยู่กบัเราตลอดไป (ภวตณัหา) นานๆเขา้เกิดเบ่ือหน่ายส่ิงนั้นอยากให้ไป
เสียใหพ้น้ อยากให้สูญหาย ซ่ึงบางทีก็ยกให้คนอ่ืนเขาไปท าลายทิ้งเม่ือเราประสบกบัรูป เสียง กล่ิน รส 
สัมผสั ธรรมารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจเราก็อยากให้มนัดับไป น่ีแหละเรียกว่า วิภวตณัหา 
วิภวตณัหาก่อให้เกิดทุกข์เพราะว่าเราเบ่ือหน่ายไม่ตอ้งการส่ิงใดท่ีเรามีอยูแ่ลว้ให้ไปเสียจากเรา แต่ส่ิง
นั้นหาไดจ้ากเราตามความปรารถนาไม่ มนัคงอยูก่บัเราทั้งๆท่ีเราไม่ชอบ ก่อให้เกิดทุกข์ทางใจอย่างยิ่ง 
ซ่ึงน าไปสู่ความทุกข์ทรมาน แต่จะทุกข์มากน้อย ขนาดไหนข้ึนอยู่กบัปัญหาท่ีไดรั้บการควบคุมโดย
คุณธรรม หรือไม่ไดรั้บการควบคุมโดยศีลธรรม  
 ค าวา่ตณัหา  คือ  ความอยากน้ียงัมีความหมายอยา่งอ่ืนๆ อีกเช่น อยากท าบุญเพื่อข้ึนสวรรค ์
หรืออยากท าบาปก็ถือวา่เป็นตณัหาเหมือนกนั ความอยากของตณัหาถา้ขาดสติระลึกได ้สัมปชญัญะรู้ตวั
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เอง อยา่งน้ีก็จะกลายเป็น “โลภะ” ความโลภอยากไดข้องคนอ่ืนมาเป็นของตนทนัที โลภะ เป็นความ
ตอ้งการท่ีรุนแรง เม่ือจิตถูกโลหะครอบง าจะไม่ค  านึงวา่วิธีท่ีจะไดส่ิ้งนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ท่านจึงเรียกวา่ 

“อกุศลมูล” เป็นรากเหงา้แห่งความชัว่ร้ายของตนทนัที   

 อภิชฌา ความเพง่เล็ง ความตอ้งการอยา่งรุนแรงทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล คิดท่ีจะให้ไดใ้น
ส่ิงท่ีตนปรารถนา คิดท่ีจะให้อยู่หรือให้ไป ถา้ขาดสติสัมปชญัญะ อภิชฌาก็แสดงตวัออกมาทางวาจา 
และทางกาย ฝ่ายอกุศล ต่อจากนั้นปัญหาความอยากท่ีไดรั้บตอบสนองหรือไม่ตอบสนองก็กลายเป็น
โทสะ ความโกรธ จิตใจจะร้อนข้ึน ร่างกายผิดปกติแสดงอาการผิดปกติทั้งทางร่างกาย วาจาและทาง
จิตใจ ถา้ขาดสติสัมปชญัญะก็จะกลายมาเป็นตณัหาอยา่งยิง่ข้ึน  

 ในลกัษณะน้ีความอยากขา้วอยากน ้ า แลว้ก็แสวงหามาเล้ียงชีพตามท านองคลองธรรมก็ถือว่า
เป็นฝ่ายกุศล เพราะสัตว์ทุกชนิดเป็นอยู่ด้วยอาหาร อยากมีเงินทองข้าวของสร้างฐานะก็ขวนขวาย
ประกอบอาชีพในทางสุจริตธรรม  ก็ถือเป็นหนา้ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งด าเนินการอย่างนั้น แต่ถา้อยากมีเงิน
แทนท่ีจะท างานเพื่อให้ไดม้าก็ปลน้จ้ีหรือคดโกงถึงแมจ้ะเพียงนิดก็ถือวา่ เป็นตณัหาฝ่ายอกุศล ตณัหาท่ี
ปราศจากศีลธรรม ตณัหา 3 สาเหตุใหเ้กิดทุกข ์กล่าวคือ 

  ตัณหา 3 ถือเป็นต้นตอของปัญหาชีวิต ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ในเร่ืองน้ี (แสง จนัทร์งาม,               
2512 :49-50) ไดอ้รรถาธิบาย ดงัน้ี 

1.  กามตัณหา ใหเ้กิดทุกข ์เพราะเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.1  อยากไดค้วามรู้ทางใจ ความหิวทุกชนิดไม่วา่กายหรือใจท าใหเ้กิดความไม่สบาย 

ทั้งนั้น 

1.2  เม่ือเกิดความอยากได ้ถา้ไม่สนใจก็เกิดความผดิหวงัเป็นทุกข ์

1.3  ถา้ไดส้มหวงัก็เป็นสุขอยูช่ัว่คราว ในไม่ชา้จะเกิดความอยากใหม่อีก เป็นทุกอีก 

2.  ภวตัณหา ความอยากไดมี้อยูเ่ป็นอยู ่เป็นเหตุให้เกิดกรรม 

2.1  เป็นความหิวทางใจท าใหเ้กิดความไม่สบายใจเช่นเดียวกบักามตณัหา 

2.2  เม่ือเราอยากใหอ้ยู ่แต่ส่ิงนั้นไม่อยู ่(เพราะส่ิงทั้งหลายมีความดบัไปเป็นธรรมดา) 
เราจะเกิดความผดิหวงัเป็นทุกข ์

2.3  ถา้ส่ิงนั้นอยูส่มใจ ในไม่ชา้จะเกิดความเบ่ือหน่าย 

3.  วภิวตัณหา ความอยากให้สูญหาย เป็นเหตุให้เกิดทุกขด์งัน้ี  

 3.1  เป็นความหิวทางใจ 

 3.2  เม่ือเราอยากใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงพินาศสูญหายไป  แต่มนัไม่สูญไปเราจะเกิดความผิดหวงั 
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เป็นทุกข ์

 3.3  ถา้มนัสูญไป  ในไม่ชา้ก็จะอยากใหส่ิ้งอ่ืนๆสูญหายไปอีก 

 เป็นความหิวกระหายเบ่ือหน่าย ฝังลึกอยูใ่นหวัใจจะกดักร่อนหวัใจบุคคล ไม่รู้เท่าทนั 
แกปั้ญหาไม่ถูกจุด ฉะนั้น ปัญหาทั้ง 3 ประการน้ี จึงเป็นความตอ้งการท่ีหมุนไป ครบวงจรเป็นวฏัจกัร
ของชีวิต ในแต่ละวนัไม่รู้ว่าเกิดก่ีคร้ัง ซ่ึงอริยบุคคลท่ีจะก าหนดรู้เท่าทนัลดลงไดม้ากก็เป็นสุขมากข้ึน
ฉนันั้น   

 3.   นิโรธ (The Extinction of Suffering)   
นิโรธ เป็นศพัทเ์ตม็ ใชค้  าวา่ ทุกขนิโรธ แปลวา่ ความดบัไม่เหลือแห่งทุกข ์ความดบัทุกขท่ี์พระ

พุทธองคท์รงแสดง ในธรรมจกัรกปัปวตันสูตร มีดงัน้ี  

 “ภิกษุทั้งหลายน้ีแหละคือความดบัทุกขอ์ยา่งแทจ้ริงิ ล าดบัโดยส้ินก าหนดัยินดี (ในกามารมณ์) 
ถา้ดบัตณัหาไดห้มดส้ิน ความสลดัทิ้ง ความไม่ห่วงใย ไม่ขอ้งเก่ียว ความหลุดพน้ ความไม่มีห่วงรัดดว้ย
ประการใด” 

 ความหมายของนิโรธ น่าจะศึกษาไดใ้นหวัขอ้ต่อไปน้ี   

  1.  นิโรธะ  คือความดบัทุกข ์

  2.  นิโรธะ  คือความนิพพาน 

  3.  นิโรธ  คือความพน้ทุกข ์ 

นิโรธ เป็นการแสดงผลเสียก่อนวา่เท่าท่ีรู้เหตุผลเร่ืองทุกขม์าแลว้วา่ จะเป็นอยา่งไรและเกิดข้ึน
เพราะอะไร ไม่ใช่วา่มีแต่ทุกขไ์ปเสียทั้งหมดโดยไม่มีความส้ินสุดบา้งเลย แทจ้ริงเม่ือมีทุกขแ์ลว้  ความ
ดบัไปแห่งทุกขย์อ่มเป็นของคู่กนั  และความดบัทุกขน์ั้นตอ้งดบัเหตุแห่งทุกข ์ทุกขจึ์งจะดบัและอยูดี่ๆ
ทุกขจ์ากตวัเองไม่ไดถึ้งไดก้็เกิดอีกไม่รู้จบ จึงเช่ือวา่ไม่ดบัอยูน่ัน่เอง ความดบัทุกขใ์นท่ีน้ีหมายถึงความ
ดบัไดอ้ยา่งเด็ดขาด ดว้ยการกระท าของผูป้ฏิบติั เป็นผลอนัสูงสุดการท่ีมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนา 
การเสวยความสุขดว้ยมนุษยห์รือเทวดา การเสวยปิติสุขหรือณานสุขดว้ยเป็นพรหมก็ดียงัมีโอกาสเสวย
ไดช้ัว่คร้ังคราว บางทีมีทุกอ่ืนมาสลบัเสีย  หรือสุขนั้นแปรปรวนไปเสีย และบางทีส้ินบุญท่ีจะไดเ้สวย
สุข ถึงคราวท่ีจะเสวยผลของบาปบา้ง ก็ตอ้งไปทนทรมานเฉลยทุกวนเวียนเปล่ียนไม่แน่นอน เพราะผูท่ี้
เกิดๆตายๆอยูเ่สมอ ย่อมท าคา้งท ากรรมดีและกรรมชัว่ เหตุน้ีทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ยกย่องการสุข 
ไม่ยกยอ่งสวรรคว์า่เป็นสูงสุด หากสอนใหป้ฏิบติัเพื่อบรรลุสุขท่ีสุด แทจ้ริงคือ “ความดบัทุกขไ์ด”้ เรียก
ตามศพัทว์า่ “นิโรธ”  
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 นิโรธกบันิพพานิ จะวา่เป็นอยา่งเดียวกนัก็ไดเ้พราะนิพพานมีทั้งแสดงโดย ปริยายเบ้ืองสูง และ
ปริยายเบ้ืองต ่า เพียงระงบักิเลสอยา่งกลางคือ นิวรณ์ไดด้ว้ยฌานเรียกวา่ตทงัคนิพพานหรือนิโรธก็ได ้ น้ี
เป็นปริยายเบ้ืองต ่า ส่วนท่ีแสดงโดยปริยายซ่ึงสูง เช่น นายอคัคปัปสาทสูตรแสดงว่า “ บรรดาสังขต
ธรรมและอสังขตธรรม (ธรรมท่ีปัจจยัปรุงแต่งและไม่ไดป้รุงแต่ง) ทั้งหลาย วิราคธรรม ( ธรรมคือความ
หลากหลายก าหนดัยนิดี)  เป็นยอด  วิราคธรรมนั้น  คือ  นิโรธนิพพาน” ค าวา่นิโรธและนิพพานทั้ง 2 น้ี 
แสดงว่าอย่างเดียวกนัท่านจึงใช้เป็นค าไขอธิบายค าว่านิราคธรรมอีกทีหน่ึง เป็นการแสดงโดยปริยาย
เบ้ืองสูง เบ้ืองสูง  

 ส่วนท่ีจะเห็นว่านิโรธกบันิพพานแตกต่างกนับา้ง ก็คือขนาดหรือล าดบัเท่านั้น  เช่น จดัตาม
โลกุตรธรรม เป็นส่วนปฏิบติัเพื่อละกิเลสนิโรธเป็นความละกิเลสได ้นิพพานเป็นความไม่มีแห่งกิเลส 
โดยอธิบาย มรรคเป็นเหตุ นิโรธเป็นผล นิพพานเป็นส่วนท่ีพน้เหตุและผล อย่างไรก็ตาม นิโรธก็เป็น
ความดบัตณัหา นิพพานก็เป็นความไม่มีตณัหาตามหลกัท่ีวา่ ตณัหา วิปปหาเนนะ นิพพานนงัอิติ วุจจติ 
เพราะละตณัหาได ้จึงเรียกวา่นิพพาน ดงันั้นนิพพานกบันิโรธจะต่างกนัหรือไม่ก็ตาม เราไม่สามารถจะ
แยกนิโรธให้ห่างกนัพน้ไปจากนิพพานได้ เพราะผูไ้ดนิ้โรธก็ตอ้งไดนิ้พพาน เหมือนหน่ึงจะกล่าวว่า 
เม่ือท าลายกิเลสจนไม่เหลือแลว้ ความไม่มีกิเลสก็ปรากฏทนัที เหมือนดวงอาทิตยข์บัความมืดในอากาศ
หายไปส้ินแลว้ ก็ช่ือวา่ท าโลกใหส้วา่งดว้ย 

 นิพพานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 1.  สอุปาทิเสสนิพพาน ดบักิเลสไดส้ิ้นแลว้แต่ผูด้บักิเลสยงัมีชีวติอยู ่
2.  อนุปาทิเสสนิพพาน ดบักิเลสไดส้ิ้นแลว้ดว้ยผูด้บักิเลสส้ินชีวติไม่มีเบญจขนัธ์เหลืออยูด่ว้ย 

อีกประการหน่ึงดบักิเลสยงัไม่ส้ินเชิงเป็นสอุปทิเสสนิพพาน ส่วนดบักิเลสไดส้ิ้นเชิงแลว้ เป็น
อนุปาทิเสสนิพพาน ผูด้บักิเลสไดส้ิ้นเชิง ช่ือวา่เป็นวิสุทธ์ิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ แมว้า่เป็นมนุษย์
ก็สูงกวา่เทวดาหรือพรหมจริงๆ และไม่ตอ้งเกรงว่า จะตอ้งเวียนตายเวียนเกิดเหมือนเทวดา มนุษยแ์ละ
สัตว ์เพราะเป็นผูส้ิ้นชาติ ส้ินภพ ส้ินเหตุแห่งวฏัสงสารแลว้เป็นเทวดาจริงๆเสียอีก ยงัตอ้งตายเสียก่อน
แลว้จึงเป็นได ้และเม่ือเป็นแลว้ก็ไม่อยู่ตลอดไปตอ้งเรียนมาเป็นอะไรต่อมิอะไรอีก เล่น เป็นสัตวน์รก 
สัตวเ์ดรัจฉานทั้งๆท่ีทนไม่พอใจ ทั้งน้ีแลว้แต่จะท าความดี หรือท าความชัว่ไวแ้ต่การบรรลุนิพพานเรา
อาจท าไดโ้ดยไม่ตอ้งตายเสียก่อน และเม่ือไดบ้รรลุแลว้ ก็ไม่ตอ้งกงัวลอีกถึงความแปรปรวนแห่งสันติ
สุขท่ีพึงจะไดรั้บ เพราะความแปรปรวนอนัใด ท่ีมีเพราะกิเลสหรือเพราะความเกิดอีกความแปรปรวน
อนันั้น ก็ละไดแ้ลว้ดว้ยมานะตน้เหตุเห็นความเกิดและละความเวียนดว้ยอ านาจกิเลสกรรมและวิบาก
เสียดายได ้เพราะฉะนั้น เราก็อาศยัความรู้ในเร่ืองสวรรค ์และนิพพานตดัสินไดท้นัทีวา่การท่ีศาสนาอ่ืน
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บญัญติัสวรรคว์่าเป็นสูงสุด แต่มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวท่ีอธิบายให้เห็นว่าสวรรค์ยงัไม่เป็น
ของแน่นอนสู้นิพพานไม่ไดน้ั้น สมควรจะฟังไวเ้ป็นแนวทางในการนบัถือศาสนาไดดี้เพียงไร                

กิจท่ีพึงท าเก่ียวกบันิโรธ  คือ  ควร “ท าให้แจง้” ความก็คือ  การดบัตณัหาไดน้ั้น ควรท าให้
ปรากฏแจ่มแจง้แก่ตน แต่มีปัญหาวา่เราจะท าอยา่งไร นิโรธจริงจะปรากฏชดัแจง้แก่เราได ้ปัญหาน้ีเป็น
เหตุใหเ้ราไดก้า้วมาถึงเร่ืองมรรคอนัเป็นอริยสัจขอ้ท่ี 4  ดว้ยการตอบวา่เราปฏิบติัตามมรรค หรือหนทาง
อนัมีองค ์8 ท าใหอ้งค ์8 พร้อมบริบูรณ์ถึงจะเช่ือวา่ด าเนินมาถึงปลายทางได ้เพราะมรรค 8 นั้น เรียกช่ือ
เต็มๆว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ อนัแสดงให้เห็นว่าความดบัทุกข์คือ
ทุกขนิโรธ เป็นจุดหมายปลายทางเม่ือปฏิบติัไปจนถึงจุดหมายแลว้ ก็เช่ือวา่ท านิโรธให้แจง้แก่ตนจึงเป็น
อนัสรุปวา่ ผลคือนิโรธ (ความดบัทุกข)์ จะเกิดไดเ้พราะประกอบเหตุ  คือมรรค ( ขอ้ปฏิบติัให้ถึงความ
ดบัทุกข)์  

 4.  มรรค แปลวา่ หนทางเพื่อด าเนินไปสู่ความดบัทุกข ์ส าหรับกา้วไปสู่นิพพานมีช่ือเรียก
หลายอยา่งดงัน้ี 

1.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข์ 
2.  มชัฌิมาปฏิปทา  ขอ้ปฏิบติัท่ีเส้นทางสายกลาง 

3. อริยมรรค   ทางไปสู่ความเป็นพระอริยะ 

4.  มรรค 8    ทางปฏิบติัเพื่อดบัทุกข ์

5.  องัฏฐงัคิกมรรค  มรรคมีองค ์8 

อริยสัจ “ขอ้สุดทา้ยน้ี เป็นหลกัการด าเนินชีวิต ซ่ึงแนวทางปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีสุดในพุทธศาสนา 
เป็นหลกัค าสอนท่ีประกอบด้วยภาคทฤษฎีอนัวิเศษสุดแล้วยงัเป็นแนวค าสอนในภาคปฏิบติัอนัเป็น
จุดหมายปลายทางชีวิตทุกชีวติจะพึงไดพ้ึงประสงคอี์กดว้ย  

พระพุทธองคท์รงแสดงความหมายของสายกลาง หรือมชัฌิมาปฏิปทาไวใ้นปฐมเทศนาวา่ การ
ไม่ลุ่มหลง ไม่หมกมุ่น  ไม่มวัเมา ส่วนสุดโต่ง 2 อยา่งคือ 

1.  กามสุขนัลิกานุโยค การหลงมวัเมาในเร่ือง กามสุข (ประพฤติหยอ่นเกินไป)  
2.  อตัตกิลมตัถานุโยค การทรมานตนใหล้ าบาก  (เคร่งคดัเกินไป) ทางสายกลางไดแ้ก่ 

  1)  สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ 

  2)  สัมมาสังกปัปะ ด าริชอบ 

  3)  สัมมาวาจา  เจรจาชอบ 

  4)  สัมมากมัมนัตะ การงานชอบ 
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  5)  สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ 

  6)  สัมมาวายะมะ พยายามชอบ 

  7)  สัมมสติ  ระลึกชอบ 

  8)  สัมมาสมาธิ  ตั้งมัน่ชอบ 

องคป์ระกอบของมรรค 8  มิใช่ทาง 8  หรือ ถนน 8 สาย เป็นทางสายเดียวกนั เหมือนกบัเชือก
เส้นเดียวกนั แต่มี 5 เกลียว ฉะนั้นซ่ึงจะตอ้งอิงอาศยักนั พึ่ งพิงกนัจะแยกจากกนัไม่ได ้ระบบในการ
ฝึกอบรมตามมรรคน้ี จะตอ้งปฏิบติัไปตามล าดบัและขั้นตอนในไตรสิกขาหรือความเห็นท่ีถูกตอ้งนั้น
เป็นตวัส าคญัท่ีสุดท่ีจะน าผูป้ฏิบติัเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได ้หากเห็นผิดเสียแลว้ การปฏิบติัใดก็จะ
ไร้ความหมายไป นอกจากนั้นการปฏิบติัการสายดงักล่าว  คือ  ความประพฤติท่ีไม่ตึงเกินไป หรือหยอ่น
เกินไปนั้นเป็นการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง และบริสุทธ์ิอย่างแท้จริง ซ่ึงทุกคนสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงคงไม่เป็นการยากเกินไป ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการพฒันาตนเองอย่าง
แน่นอน  

 

ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ 

 1.  อริยสัจ เป็นการศึกษาเร่ืองเหตุเร่ืองผล และมีขั้นตอนให้ศึกษาอยา่งละเอียดลุ่มลึกตามแต่
ปัญญาของผูศึ้กษาเอง 

 2.  การศึกษาเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองความจริงของชีวิต และการแก้ปัญหาชีวิตอย่างมี
หลกัการและแนวปฏิบติัท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้โดยไม่เลือกวา่ผูน้ั้นจะเป็นใคร 

 3.  การศึกษาเร่ือง อริยสัจ ท าให้ทราบวา่ พระพุทธศาสนาไม่ไดส้อนให้คนเรามองโลกในแง่
ร้ายแต่อยา่งใด อยากจะท าใหผู้ศึ้กษารู้จกัทุกขแ์ละวธีิแกทุ้กขอ์ยากถูกทาง และไดผ้ลอยา่งแทจ้ริงดว้ย 

 4.  การศึกษาเร่ือง อริยสัจ ท าให้คนเรารู้จกัหลกัการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมและสะอาด
บริสุทธ์ิทั้งเป็นส่ิงท่ีสามารถปฏิบติัไดใ้นชีวติน้ี ในปัจจุบนัน้ีอีกดว้ย 

 5.  การศึกษาเร่ืองน้ีท าให้เราทราบวา่ สติปัญญาของมนุษยเ์รานั้น สามารถท่ีจะพฒันาข้ึนได ้
โดยการน าเอาหลกัความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์โดยไม่ตอ้งอา้งอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิ
ของผูว้เิศษใดๆ 

 6.  อริยสัจ ยงัเป็นหลกัธรรมท่ีใหม่เสมอ และเป็นแนวทางพน้ทุกขไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง แมก้าลเวลา
ล่วงมานาน แต่ก็ยงัไม่ลา้หลงั หรือถูกคดัคา้นใหล้ม้เลิกแต่อยา่งใด  
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4.  ปฏจิจสมุปบาท 

    มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ มนุษยเ์กิดข้ึนตามธรรมชาติ การเกิดของมนุษยเ์กิดข้ึนได ้2 

คร้ัง  คือ  คร้ังแรกเป็นการเกิดชีวิตท่ีตอ้งอาศยัพ่อแม่เป็นปัจจยั การเกิดคร้ังท่ี  2 เป็นการเกิดตามกฎ
ของปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเป็นการเกิดตวัตน หรือการเกิดความทุกข์ปฏิจจสมุปบาท เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาและเป็นจริยธรรมภาคปฏิบติัระดบัสัจธรรมสูงสุดเขา้ใจยากท่ีสุด และมีเพื่อคิดถึงกนั
น้อยท่ีสุด การศึกษา ปติจะสมุบาทท าให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองการเกิดตวัตนและการท าลายตวัตน จน
สามารถดบัทุกขไ์ด ้(พุทธทาสภิกข,ุ 2524 : 44) 
 

ความหมายของค าว่า ปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาท มาจากการรวมกันของค าสองค าคือ “ปฎิจจ” แปลว่าอาศยั + “สมุปบาท” 
แปลว่าเกิดพร้อม ซ่ึงมีความหมายโดยรวม  คือ การเกิดข้ึนจากธรรมท่ีอาศยัซ่ึงกนัและกนั และเกิดข้ึน
พร้อมกระบวนการเกิดความทุกข ์เป็นกระบวนการเกิดการดบัของทุกข ์ ตามกฏแห่งปัจจยัท่ีวา่ เม่ือมีส่ิง
น้ี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะความเกิดข้ึนของส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนจะสืบเน่ืองกนัไปไม่รู้จกัจบ
ส้ิน (วศิน  อินทสระ, 2519 : 619)    

 

ความส าคัญของปฏิจจสมุปบาท 

 วศิน อินทสระ(2519,619) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความส าคญัของปฏิจจสมุปบาทวา่ เป็นธรรม 
ท่ีส าคญัยิ่งยวดประการหน่ึง ในบรรดาหลกัค าสอนท่ีส าคญัของค าของพระพุทธเจา้ นกัปราชญท์ัว่โลก 
ผูส้นใจศึกษาและปฏิบติัต่างก็ยืนยนัเป็นเสียงเดียวกันว่า ปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนยร์วมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยให้เหตุผลว่าหลกัค าสอนอนัมีเหตุผลต่างๆในพระพุทธศาสนานั้นออกไปจาก
ศูนยก์ลาง คือปฏิจจสมุปบาททั้งนั้น  

 

เหตุปัจจัยที่ท าให้เกดิทุกข์ของปฏิจจสมุปบาท 

 ถวิล  เข็มทอง  (2536, 115) กล่าววา่ เหตุปัจจยัท่ีท าให้เกิดทุกขข์องปฏิจจสมุปบาท เกิดข้ึนได้
อยา่งน้ีคือ   
  1. อวิชชา ความไม่รู้แจง้ในเร่ืองของชีวิต  ความไม่รู้แจง้ในอริยสัจ 4 ไม่รู้แจง้ในปฏิจจสมุป
บาท ความไม่รู้จะเป็นอวชิชา และ เป็นปัจจยัใหเ้กิดสังขาร 
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  2. สังขาร แปลว่า ปรุงแต่งให้วิญญาณดีหรือชัว่ไดแ้ก่ เจตนาเจตสิก ปรุงแต่งกาย วาจาและใจ
เป็นผล อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร อวิชชาเป็นปัจจยัให้ท าบุญ ท าบาป เพราะไม่รู้หรือรู้ผิดจึงไม่เช่ือ
บาปมีจริง ผลบาปมีจริง เป็นเหตุใหเ้กิดเหตุจริงจึงท าบาป สังขารน้ีเองเป็นปัจจยัใหเ้กิดวญิญาณ 

  3.  วญิญาณแปลวา่ ธาตุรู้ 6 ประการ อนัเกิดจาก จกัขุ โสตะ ฆานะ ชิวหากาย มโน คือการรับรู้
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ สังขารคือ บุญหรือบาปจะปรากฏเป็นอารมณ์ โดยเป็นกรรมนิมิตมาปรากฏ
ในมโนทวาร จุติจิตก็จะเกิดข้ึน โดยมีภวงัควสิัยเป็นอารมณ์ ท าใหเ้กิดภพใหม่ต่อไป สังขารเป็นปัจจยัให้
เกิดวญิญาณและวญิญาณเป็นปัจจยัใหเ้กิดนามรูป 

  4.  นามรูป หมายถึงนามและรูป นามคือ เวทนา สัญญา สังขาร ผสัสะ มนสิการ รูป ไดแ้ก่ 
มหาภูตรูป  4 คือ  ธาตุ 4  ดิน น ้ า ลม ไฟ และอุปทายรูป  24 หรือพูดง่ายๆไดแ้ก่ร่างกายและพฤติกรรม
ต่างๆของร่างกาย  

 นามรูปในท่ีน้ี หมายเอาปฏิสนธินามรูป เปรียบเสมือนการหวา่นพืชลงในดิน พืชยอ่มงอกเป็น
ล าตน้  กรรมเหมือนนาไร่ วิญญาณเหมือนพืช ตณัหาเหมือนสฬายตนะมีวิญญาณ ยอ่มเป็นเหตุให้เกิด
นามรูป นามรูปเป็นปัจจยัใหเ้กิดสฬายตนะ 

 5. สฬายตนะไดแ้ก่ อายตนะภายใน 6 คือ  ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ หรือสมอง นามรูปเป็นปัจจยั
ใหเ้กิดสฬายตนะ หมายความวา่เม่ือมีนามขนัธ์ อายตนะ 6 น้ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดผสัสะ 

  6. ผสัสะ หมายถึง อาการท่ีใจสัมผสัอารมณ์ภายนอก 6 คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสัต่างๆและ
ธรรมารมณ์ คือส่ิงท่ีใจคิดข้ึนมา โดยอาศยัอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นเคร่ืองมือ ถา้
อายตนะภายในไม่มีผสัสะก็ไม่มี ผสัสะเป็นปัจจยัใหเ้กิดเวทนา  

  7. เวทนา การเสวยอารมณ์มี  3 คือ  

  7.1  สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นสุข 

  7.2  ทุกขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข ์

  7.3   อทุกขสุขเวทนา ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข ์คือความรู้สึกเฉยๆ เม่ือไดรั้บอารมณ์  

 8.  ตณัหา คือ ความอยาก ความยนิดี ความพอใจอารมณ์ทั้ง 6 ไดแ้ก่ความอยากในรูป เสียง กล่ิน 
รสสัมผสั และอารมณ์ท่ีเกิดกบัใจ ตณัหาแบ่งออกเป็น 3 อยา่งคือ กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา 

  9.  อุปาทาน คือ ความยึดมัน่ในความหมายต่างๆเช่น ยึดมัน่ถือมัน่เพราะความโลภ และยึดมัน่
ถือมัน่เพราะเห็นผิด ตณัหาเป็นเหตุ อุปาทานเป็นผลของปัญหา เช่น อยากเป็นครูใหญ่เป็นตณัหา ความ
อยากอยา่งแรงเป็นอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจยัใหเ้กิดภพ 

  10. ภพ แปลวา่ ถา้มีความเป็นอนัเกิดจากอุปาทาน ภพก็คือชีวตินัน่เอง  



77 

 

  11. ชาติ  คือ  การเกิด ไดแ้ก่ การปรากฏแห่งขนัธ์ การไดอ้วยัวะต่างๆ การเกิดของภพ คือชีวิต 
โดยปรมตัถ ์ไดแ้ก่การเกิด หรือปรากฏของขนัธ์ ความเกิดข้ึนของวญิญาณ นามรูป สฬายตนะคือ 

   11.1  รูปชาติ การเกิดของรูปขนัธ์ 

   11.2  อรูปชาติ การเกิดของนามขนัธ์ ชาติเป็นปัจจยัใหเ้กิดชรามรณะ 

  12.  ชรา มรณะ หมายถึง ความทรุดโทรมไปแห่งอวยัวะต่างๆ และความไม่สลายแห่งขนัธ์ 
ชีวิต ชรา มีความสุขงามของขนัธ์เป็นลกัษณะมีหน้าท่ีฉุดลากชีวิตเขา้ไปหาความตาย มีความเส่ือมวยั
เป็นผล มีชาติเป็นเหตุใหเ้กิด ชาติเป็นปัจจยัใหเ้กิดชรา มรณะนั้นหมายความวา่ เม่ือมีเกิดจึงจะมีแก่มีตาย 
ถา้ไม่คิดก็ไม่แก่ ไม่ตายแน่นอน ความโศกเศร้าความร ่ าไรร าพนั ความทุกขก์ายทุกขใ์จ ความคบัแคน้ใจ
แมเ้ป็นผลของชาติอนัสืบเน่ืองมาจากอวชิชา ไม่นบัเป็นปฏิจจสมุปบาท เพราะไม่มีไดเ้หมือนกนัทุกคนไป  

  

5.  กรรม 

กรรมตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา หมายถึง การกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนาเป็น
องคป์ระกอบทุกคร้ังท่ีกระท ากรรม กลา้มเน้ือเกิดข้ึนได ้3 ทางคือ กายกรรม  วจีกรรม มโนกรรม กรรม
แต่ละประเภทไดแ้บ่งไวอ้ยา่งละเอียดและชดัเจน ค าวา่ “กรรม” เพียงค าเดียว ยงัไม่จดัวา่เป็นฝ่ายดีหรือ
ฝ่ายชัว่ มีความหมายเป็นกลางๆแต่ถา้เป็นกรรมดีเรียกวา่กุศลกรรม หมายการกระท าความดีท่ีเกิดข้ึนทาง
ทวารทั้ง 3 ทางกายทวาร เช่น การไม่เบียดเบียนทรมานและไม่ฆ่าสัตว ์แต่ให้คนใชเ้มตตาคือความรักแก่
มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายใหค้วามส าคญัแก่สรรพสัตวท์ั้งหลายเป็นประหน่ึงวา่ใหค้วามส าคญัแก่ชีวิตของ
ตนเอง ถา้เป็นกรรมชัว่เรียกว่า อกุศลกรรม หมายถึงการท าความไม่ดี การตนผิดหลกัธรรมของศาสนา 
กรรมชัว่น้ีเกิดข้ึนทางทวารทั้ง 3 เช่นเดียวกนั เช่นเดียวกนั ทางกายทวารเช่น ผูมี้จิตปราศจากเมตตา เป็น
ผูมี้ความโหดเห้ียม ฆ่าหรือท าร้ายสัตวโ์ดยปราศจากเหตุผลไร้ความกรุณาปราณี รวมทั้งกกัขงัหน่วง
เหน่ียวใหบ้รรดาสัตวท์ั้งหลายปราศจากอิสรภาพ สาเหตุท่ีก่อให้เกิดการท ากรรมชัว่เรียกวา่ “อกุศลมูล” 
ส่วนสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการท ากรรมดีเรียกวา่ “กุศลมูล” กรรมทุกอยา่งท่ีคนท าไปแลว้มีผลต่อผูท้  าทั้งส้ิน
ทั้งฝ่ายท่ีเป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ เม่ือคนท ากนัอยา่งไรเขายอ่มไดรั้บผลอยา่งนั้นตอบแทน กรรมและผล
ของกรรมมีความอิสระไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัอ านาจภายนอกหรือพระผูเ้ป็นเจา้แต่อย่างใดแต่ด าเนินไปตาม
หลกัและผลของมนัเองส่วนการกระท าท่ีไม่จดัเป็นกรรม ไดแ้ก่การกระท าของพระอรหันต์ เพราะว่า
ท่านละกิเลสไดท้ั้งหมดจึงอยู่เหนือกรรมกรรมชัว่ทั้งปวงการกระท าของท่านจึงเป็นเพียงกิริยาไม่มีผล
หรือวบิากทั้งในชาติน้ีและชาติต่อไป (รัตน์ติกร  วชิยัดิษฐ,์ 2550)  
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1.  กรรมหมายถึง การกระท าท่ีมีเจตนาท่ีดีและเจตนาท่ีชัว่ มีผลเป็นวิบาก ส่วนการกระท าท่ีไม่
มีเจตนาเรียกวา่ กิริยา มีผลเป็นปฏิบติักริยา กรรม มีมูลมาจากอวชิชาตณัหา 

 2.  กรรมในพระไตรปิฎก ซ่ึงเป็นการแบ่งแบบตั้งเดิมในสมยัพระพุทธเจา้แบ่งเป็น 4 ไดแ้ก่ 
กรรมด า กรรมขาว กรรมทั้งด าทั้งขาว และกรรมไม่ด า ไม่ขาว 

3.  ประเภทและชนิดของกรรม  กรรมแบ่งตามหน้าท่ีไดแ้ก่ กรรมก่อให้เกิด กรรมอุปถมัภ ์
กรรมบีบคั้น และกรรมตดัรอน กรรมแบ่งตามความหนักเบาได้แก่ กรรมหนัก กรรมท่ีท าจนเคยชิน 
กรรมจวนส้ินชีวติ และกรรมท่ีไม่มีเจตนา กรรมท่ีแบ่งตามผลกรรม ไดแ้ก่ กรรมท่ีให้ผลในปัจจุบนั การ
ท่ีใหผ้ลในชาติถดัไป กรรมท่ีใหผ้ลเร่ือยๆ และกรรมท่ีไม่ใหผ้ล 

 4.  การหมุนเวยีนของกิเลสและกรรมประกอบดว้ย กิเลส  กรรม ผลกรรม จิตท่ีมีกิเลส มีความ
อยากท่ีจะท ากรรม เม่ือท ากรรมแลว้ ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ จึงอยากท่ีจะท ากรรมต่อไปอีก กิเลสกรรมก็หมุน
เป็นวงกลมเช่นน้ีอยูเ่ร่ือยไป 

5.  กฎแห่งกรรม บุคคลเม่ือไดก้ระท ากรรมยอ่มเป็นตามกฎแห่งกรรม เช่น กรรมเป็นของมรดก 
กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเครือญาติ การเป็นเคร่ืองตา้นทานหรือเป็นท่ีพึ่ง บุคคลท ากรรมใดไว ้ไม่วา่
กรรมดีกรรมชัว่ยอ่มไดรั้บผลกรรมนั้น 

 6.  ผลของกรรม ยอ่มบนัดาลคุณและโทษ ใหเ้ป็นไปตามกฎแห่งกรรม ไม่วา่จะเป็นการกระท า
ทางกาย วาจา ความคิด ย่อมมีผลแห่งกรรมนั้น ผูท้  ากรรมย่อมไดรั้บผลของกรรมสืบทอดต่อเน่ืองไป
เร่ือยจนหมดกรรม 

 7. โทษหรือผลกรรมไดแ้ก่ การฆ่าสัตวท์  าให้มีอายุสั้น การเบียดเบียนสัตวท์  าให้เป็นโรค ความ
มกัโกรธหรือโกรธง่าย ท าให้คนมีผิวพรรณทราม ความริษยาผูอ่ื้นท าให้เป็นคนมีวาสนาน้อย ความ
ตระหน่ีท าใหเ้กิดมาเป็นคนขดัสน ถา้ไม่อ่อนนอ้มถ่อมตนแขง็กระดา้ง ท าให้เกิดในตระกูลต ่า การไม่ใส่
ใจหาความรู้ท าใหเ้กิดมาเป็นคนโง่ไม่เฉลียวฉลาด 

 8.  ความดีความชัว่ของมนุษย ์ความชัว่มีมูลเหตุมาจากตณัหา มานะ ทิฏฐิ ท าให้เกิดความโลภ 
โกรธ หลง ส่วนความดีนั้น มีตน้เหตุมาจากความเสียสละแบ่งปัน เมตตากรุณา และปัญญามีเหตุผล ท า
ใหเ้กิดความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 

 9.  ทางแห่งความดี ไดแ้ก่ ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ ท าตนใหเ้ป็นคนมีศีลธรรม  

 10.  เกณฑต์ดัสินจริยธรรมไดแ้ก่ 

  10.1  ดีชัว่ข้ึนอยูก่บัการตดัสินของบุคคล และเง่ือนไขของสังคม 

  10.2  ส่ิงท่ีตอ้งใหป้ระโยชน์ยาวนาน 
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  10.3  ทุกฝ่ายมีผลประโยชน์เท่าเทียมกนั 

  10.4  ส่ิงท่ีดีคือส่ิงท่ีเป็นความดีและเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม 

  10.5  การท าหนา้ท่ีเพื่อหนา้ท่ีโดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทน 

  10.6  คุณค่าทางศีลธรรมเป็นกฎตายตวั 

  11.  เกณฑ์ตดัสินจริยธรรมในพระพุทธศาสนา คือละชั่ว ท าดี ท าจิตให้บริสุทธ์ิสามารถ
ยกระดบัจิตใจให้อยู่เหนือความชัว่ อยู่ในอ านาจของความดี มีจิตบริสุทธ์ิพน้จากความทุกข์ มาตรฐาน
ความประพฤติดีท่ีสุด ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์8 

 

ความหมายของกรรม  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2525 : 12) ได ้ระบุไวว้า่ กรรม หมายถึง การกระท า การ
กระท าท่ีส่งผลมายงัปัจจุบนั หรือซ่ึงจะส่งผลต่อไปในอนาคต 

 พุทธทาสภิกขุ ( 2500 : 82)   กล่าววา่  ความรู้เร่ืองกรรมนั้นมีอยูห่ลายหวัขอ้ อนัแรกคือ กิริยา
กบัค าวา่กรรม “กิริยา” แปลวา่ การกระท ากริยา หมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีไม่มีเจตนา ส่วนค าวา่ “กรรม” 
หมายถึง การกระท าท่ีมีเจตนา เจตนามีทั้งเจตนาดีและเจตนาชัว่ เจตนาน้ีเกิดจากกิเลส มีอวิชชาและ
ตณัหา เป็นเหตุปัจจยั  

 แสง จนัทร์งาม( 2535 : 190)  ไดก้ล่าวถึงการกระท าท่ีจดัวา่เป็นกรรม ท่ีสมบูรณ์นั้นจะตอ้งตวั
ประกอบ  3 เสมอคือ 

 1.  มีกิเลสเป็นแรงกระตุน้ 

 2. มีความตั้งใจหรือเจตนา 

 3.  มีการกระท าหรือการเคล่ือนไหว 

ดวงเดือน คงศกัด์ิ( 2533 : 1) กล่าววา่  กรรมคือการกระท าโดยเจตนามีผลเป็นวบิาก ถา้การกระ 

ท าโดยไม่มีเจตนาเป็นกิริยา มีผลเป็นกิริยา  สรุปกรรม  คือ  การกระท าท่ีมีเจตนาดี และเจตนาชัว่ มีผล
เป็นวบิาก ส่วนการกระท าท่ีไม่มีเจตนาเรียกวา่กิริยามีผลเป็นปฏิกิริยา  

 

 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม 

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท าการมี  3  คือ 

  1. ทางร่างกาย เช่น การเคล่ือนไหว เรียกวา่ กายกรรม 
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   2.  ทางปาก  คือ  การพดูวาจาเรียกวา่   วจีกรรม 

   3.  ทางใจ  คือ  การคิดเรียกวา่ มโนกรรม 

 ตลอดเวลาท่ีมนุษยมี์ชีวิตอยูทุ่กคนย่อมท ากรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นปกติ คือไม่เคล่ือนไหว
ทางกายก็ตอ้งพดู ถา้ไม่พดูก็ตอ้งคิด หรือบางทีท าพร้อมกนัทั้ง 3 ทาง 

 

มูลเหตุทีใ่ห้ท ากรรม  

 พุทธทาสภิกขุ ( 2500 : 84 - 214) ไดก้ล่าวไวว้า่ มูลเหตุของกรรม  คือ  กิเลส กิเลสท่ีท าให้เกิด
กรรมไดแ้ก่ 

  1. อวิชชา  คือ  ภาวะท่ีปราศจากความรู้เก่ียวกบัความทุกข ์เหตุท่ีท าให้เกิดความทุกข ์ฯลฯ 
อวชิชาเป็นตน้เหตุขั้นรากฐานและเป็นขั้นท่ีลึกท่ีสุด  

 2.  ตณัหา  คือ  ความอยาก ซ่ึงเป็นมูลเหตุท าให้เกิดกรรมดี และกรรมชัว่ ซ่ึงไดท้  าไปตามความ
โลภ ความโกรธ ความหลง 

  3. ผสัสะ ผสัสะเป็นจุดตั้งตน้ของกรรม ผสัสะเกิดจากการท าหนา้ท่ีของอายตนะภายใน ไดแ้ก่ 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบกบัอายตนะภายนอกไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ และ ธรรมมา
รมณ์กรรมอนัได้แก่ความคิด ความเห็น การกระท า เร่ิมตน้ท่ีผสัสะ ผสัสะเป็นปัจจยัท าให้เกิดเวทนา 
เวทนาเป็นปัจจยัใหเ้กิดตณัหา ทั้งหมดน้ีเป็นกิเลสท าใหเ้กิดกรรม 

 

ประเภทของกรรม 

 กรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. กรรม 4 ประเภท 

2.  ชนิดของกรรม  
  1.  กรรม 4 ประเภท  ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นพระบาลี เช่น ในพระไตรปิฎกกุกกุโรวาทสูตร 
มฌัฌิมนิกาย  มฌัฌิมปัณณาสก ์4  มีดงัน้ีคือ 

1.1 กรรมด ามีผลด า พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูฆ่้าสัตว ์ลกั 

ทรัพย ์ประพฤติผดิในกาม พูดเทจ็ ด่ืมน ้าเมาคือสุราและเมรัย อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท เราเรียกวา่ 
กรรมด า วบิากด า” 

   1.2  กรรมขาวมีผลขาว  พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูง้ดเวน้จาก
การฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย ์ประพฤติผดิในกาม พดูเทจ็ พูดส่อเสียด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ ไม่มากดว้ย



81 

 

อภิชฌา (ความโลภอยากไดข้องผูอ่ื้น) มีจิตไม่พยาบาท มีความเห็นชอบ เราเรียกวา่กรรมขาว (ค า พา
หอม 2529 : 118-119 อา้งอิงจาก องั. จตุก. 21/346/269) 

1.3  กรรมทั้งด าทั้งขาว มีผลทั้งด าและขาว พระพุทธพจน์กล่าววา่ “บุคคลในโลกน้ียอ่ม
ปรุงแต่งกายสังขาร อนัมีความเบียดเบียนบา้งไม่เบียดเบียนบา้ง คร้ันแลว้ยอ่มเขา้ถึงโลกท่ีมีความ
เบียดเบียนบา้ง ไม่มีความเบียดเบียนบา้ง ผสัสะอนัมีความเบียดเบียนบา้ง ไม่มีความเบียดเบียนบา้ง ยอ่ม
ถูกตอ้ง บุคคลนั้น… เขา…ยอ่มไดเ้สวยเวทนาอนัความเบียดเบียนบา้ง ไม่เบียดเบียนบา้ง ท่ีทั้งสุขและ
ทุกขป์นกนั เปรียบเหมือนมนุษยเ์ทพบางพวก และวนิิปาติสัตวบ์างพวก ท่ีเราเรียกวา่กรรมทั้งด าทั้งขาว 
มีวบิากทั้งด าและทั้งขาว (ค า  พาหอม  2529, 119  อา้งจาก องั. จตุก.  21/ 233/ 266) 

1.4  กรรมไม่ด าไม่ขาวมีผลไม่ด าไม่ขาว “กรรมไม่ด าไม่ขาว เป็นการท ากรรมดว้ยการ
ท่ีบุคคลอยูเ่หนือกรรม ไม่มีเจตนาในการกระท า เป็นการส้ินสุดกรรมดงัพุทธเจา้” กรรมไม่ด าไม่ขาวมี
วบิากไม่ด าไม่ขาว ยอ่มเป็นไปไม่ส้ินกรรม เป็นไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิน้ีเราเรียกวา่ กรรมไม่
ด าไม่ขาวยอ่มเป็นไปเพื่อส้ินกรรม (ค า  พาหอม  2529, 120  อา้งจาก องั. จตุก.  21/ 237/ 270) 

 

ชนิดของกรรม  กรรมแบ่งออกเป็น  12 ชนิด โดยแบ่งตามหนา้ท่ีตามก าลงั และตามล าดบัการ
ใหผ้ล กรรมแบ่งตามหนา้ท่ี  4 ประการคือ  

  1.ชนกกรรม กรรมแต่งใหเ้กิด หมายถึง พลงักรรมท่ีก่อให้เกิดปฏิสนธิจิต ในเวลาตาย 
อนัเป็นเหตุใหค้นเกิดอีก 

  2. อุปถมัภกรรม กรรมสนบัสนุน ถา้ชนกกรรมแต่งใหเ้กิดในท่ีดี กรรมนั้นจะ
สนบัสนุนใหดี้ข้ึน  ถา้ชนกกรมแต่งให้เกิดในท่ีเลว กรรมนั้นจะสนบัสนุนให้เลวลงไปอีก 

  3. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น กีดกนั เบียดเบียน ถา้ชนกกรรมแต่งใหก้ าเนิดท่ีดีกรรม
นั้นจะบีบคั้นให้เลวลง ถา้ชนกกรรมแต่งใหก้ าเนิดในท่ีเลวกรรมนั้นจะสนบัสนุนใหดี้ข้ึน 

  4. อุปปฆาตกรรม กรรมตดัรอน ท าหนา้ท่ีคลา้ยอุปปีฬกกรรม แต่รุนแรงกวา่ ถึงขนาด
ตดักรรมด่ืมใหข้าดสะบั้นลงอยา่งส้ินเชิงแลว้เขา้ไปใหผ้ลแทน 

 

กรรมแบ่งตามแรงหนักเบา 4 ประการ 

1. ครุกรรม (กรรมหนกั) ฝ่ายดีไดแ้ก่ สมาบติั 8 เช่น ปฐมฌาน เป็นตน้ ฝ่ายชัว่ไดแ้ก่ 
อนนัตริยกรรม  5  คือ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหนัต ์เป็นตน้ 
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2. อาจิณณกรรม (กรรมท่ีท าจนชิน) ท าจนเคยชิน ท ามาก ท าสม ่าเสมอ กรรมน้ีใหผ้ลย ัง่ยนืไม่วา่
จะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชัว่ 

3. อาสันนกรรม (กรรมจวนส้ินชีวติ) เป็นกรรมท่ีบุคคลท าจนส้ินชีวติมีอานุภาพใหบุ้คคลไปสู่
สุคติหรือทุคคติได ้ 

4. กตัตตากรรม (กรรมเจตนา) เป็นกรรมสักแต่วา่ท า คือท าโดยไม่เจตนา 

 

การหมุนเวยีนของกเิลสและกรรม 

พุทธทาสภิกข ุ(2503 : 34-38) ไดก้ล่าวไวว้า่ กิเลสและสังสารวฎัฎ ์หมายถึงการหมุนเวยีนของ
กิเลสและกรรม “วฎัฎะ” แปลวา่วงกลม สังสาระ แปลวา่การท่องเท่ียว ดงันั้นสังสารวฏัฏ ์แปลวา่ 
วงกลมแห่งการท่องเท่ียว เวยีนของกิเลสและกรรมนั้นประกอบไปดว้ย 

1. กิเลส กิเลสเป็นตน้เหตุใหอ้ยากท ากรรมชนิดใดชนิดหน่ึง 

2.  กรรม  เป็นการกระท าชนิดใดชนิดหน่ึงแลว้ก็เกิดผลกรรม 

3. ผลกรรม เป็นผลกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าไม่อาจหยดุกิเลสนั้นยงัคงมีอยูต่่อไป  

 

กฎแห่งกรรม 

พุทธทาสภิกขุ (2503,14-17) ไดก้ล่าวถึงกฎแห่งกรรมตามพุทธภาษิตวา่ เราเป็นผูมี้กรรมเป็น
ของตน เรามีกรรมเป็นมรดก เรามีกรรมเป็นเคร่ืองปรุงแต่ง เรามีกรรมเป็นญาติและเผา่พนัธ์ุ เรามีกรรม
เป็นเคร่ืองตา้นทานหรือเป็นท่ีพึ่ง เราท ากรรมใดไวท้  าดีก็ตามท าชัว่ก็ตามยอ่มไดรั้บผลกรรมนั้น 

 

การส้ินกรรม 

การส้ินกรรมคือ ส้ินผสัสะ เพราะกรรมเกิดท่ีผสัสะอดีตท่ีล่วงมาแล้ว การส้ินไปก็ส้ินผสัสะ
อนาคตต่อไปกรรมก็ส้ินผสัสะทางตา หมู จมูก ล้ิน กาย และใจ วิธีปฏิบติัเพื่อส้ิน ไดแ้ก่ การปฏิบติัตาม
อริยมรรคมีองค ์8  คือความเห็นถูกตอ้ง ระลึกถูกตอ้ง ตั้งใจมัน่ถูกตอ้ง สรุปการปฏิบติัเพื่อส้ินกรรมท า
ได ้4 อยา่งคือ การส้ินกรรมทางกาย การส้ินกรรมทางใจ การส้ินกรรมทางจิต การส้ินกรรมทางทิฐิ (พระ
มหาประทีป อุตมาปัญโญ, 2532 : 37-39)  เม่ือบุคคลเวน้การท าชัว่ทางกาย วาจา ใจ และความคิดงดเวน้
และการเบียดเบียนเอาเปรียบประทุษร้าย ยอ่มส้ินไป บุคคลนั้นจะไม่ท ากรรมใหม่เพราะควบคุมผสัสะ
ไม่ให้มีเจตนาท่ีจะท ากรรม ด้วยอ านาจของอวิชชาและตณัหาท างานทุกชนิดตามหน้าท่ี เพื่อหน้าท่ีมี
สติสัมปชญัญะ ไม่ประมาท ไม่เผลอสติ การกระท ากิจกรรมต่างๆเป็นไปเพื่อความส้ินกรรม ดงัท่ีพระ
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พุทธทาสภิกขุ (2523 : 472) ไดก้ล่าวไวว้า่ เพราะการส ารวม กาย วาจา ใจยอ่มเช่ือวา่ไม่ไดก้ระท ากรรม
อนัเป็นบาปอีกต่อไป เพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือและเพราะไม่กระท ากรรมใหม่กรรมต่อไป
ก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็ส้ินกรรมส้ินกรรมก็ส้ินทุกขก์ารส้ินกรรมเป็นการดบัทุกขท่ี์เกิดข้ึนจาก
การส ารวจ กาย วาจา ใจ ดว้ยการท าสติสัมปชญัญะให้สมบูรณ์ไม่ประมาทท่ีส าคญัมากท่ีสุดก็คือการ
ควบคุมผสัสะ 

 

คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม 

ค า พาหอม (2529. 123 : 124) ไดก้ล่าวถึงคุณและโทษของกรรมและผลของกรรมไวด้งัน้ี  

1.  การฆ่าสัตวท์  าใหมี้อายสุั้น การไม่ฆ่าสัตวท์  าใหอ้ายยุนื 

2.  การเบียดเบียนสัตวท์  าใหมี้โรคมาก การไม่เบียดเบียนสัตวท์  าใหมี้โรคนอ้ย 

3.  ความมกัโกรธ หรือ โกรธง่ายท าให้คนนั้นมีผิวพรรณโดมหน้าตาไม่สวย ความไม่โกรธ 
ความเมตตาท าใหค้นนั้นมีหนา้ตาและผวิพรรณสวย 

4.  ความริษยาผูอ่ื้นท าใหค้นมีวาสนานอ้ย ความไม่ริษยาผูอ่ื้นท าใหค้นมีอ านาจวาสนามาก 

5.  ความตระหน่ีไม่บริจาคทาน ท าให้เกิดมาเป็นคนขดัสน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่หรือบริจาคท า
ใหเ้ป็นคนร ่ ารวยมีทรัพยม์าก 

6.  ความไม่อ่อนนอ้มถ่อมตนแขง็กระดา้ง ท าใหค้นเกิดในตระกลูต ่าความอ่อนนอ้มถ่อมตนมี 

คารวะท าใหเ้กิดในตระกลูสูง 

7.  การไม่ใส่ใจหาความรู้ท าใหเ้กิดมาเป็นคนโง่ ไม่เฉลียวฉลาด การเอาใจใส่ใฝ่หาความรู้อยา่ง
สม ่าเสมอเธอท าใหค้นเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดี                                                                   

 

6.  นิพพาน 

 ค าว่า “นิพพาน” ในความหมายท่ีเป็นอภิปรัชญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนิพพานนั้นสามารถแบ่ง
ความหมายไดเ้ป็น 2 มิติ คือ (ปริญญา  ตนัสกุล, 2545 : 25-71) 

 1.  นิพพานในมิติทางกายภาพ ในมิติทางกายภาพของมนุษย ์เป็นดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมี
ตวัตนท่ีชดัเจน ซ่ึงถูกกบันิสัยการเรียนรู้ของมนุษยส่์วนใหญ่ท่ียงัคิดแบบจิตมนุษยก์นัอยูห่รือยงัคงถนดั
กบัการใชส้มองซีกซา้ยน าซีกขวาเพื่อการคิด 

 2.  นิพพานในมิติของแก่นแท้ หมายถึง จิตวิญญาณมนุษยแ์ต่ละคน จะสมบูรณ์ไดโ้ดยส้ินเชิงก็
ต่อเม่ือ มนุษยจ์ะตอ้งสามารถท าจิตอยากใหด้บัการเกิดดบัของอารมณ์ขยะในมิติทางกายภาพจนหมดส้ิน 
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และจะตอ้งสามารถช าระจิตวิญญาณของตนให้บริสุทธ์ิปราศจากประจุลบและรหสับุรพกรรมใดๆ อนั
เกิดจากการกระท าผิดบาปของจิตหยาบ จนท าให้จิตวิญญาณเกิดการหลงมิติข้ึนโดยท าให้เป็นความวา่ง
ท่ีมิใช่ความวา่งเปล่า แต่เป็นความวา่งแบบสูญญตาใหจ้งได ้ 

 

ภาวะแห่งนิพพาน 

 เม่ือสังสารวฏัฏ์หายไป ก็กลายเป็นวิวฏัฏ์ข้ึนเองทนัที เป็นของเสร็จพร้อมอยู่ในตวัไม่ต้อง
เดินทางออกจากสังขารวฏัฏ์ท่ีแห่งหน่ึง ไปสู่วิวฏัฏ์อีกแห่งหน่ึง เวน้แต่เป็นการพูดในเชิงภาพพจน์หรือ
อุปมา  เม่ือวิชชา ตณัหา อุปทานดบัไป นิพพานก็ปรากฏแทนท่ีพร้อมกนั จะพูดให้ชดัเจนก็คือการดบั
อวิชชา ตณัหา อุปทานนัน่แหละคือนิพพาน ตามปกติของปุถุชน อวิชชา ตณัหา อุปาทาน ยอ่มครอบง า
เคลือบแฝงจิตใจ ก าบงัปัญหา และเป็นตวัชกัใยน าเอากิเลสต่างๆให้ไหลเขา้มาสู่จิตใจท าให้ไหวให้วุ่น 
ใหขุ้่น ใหม้วั ให้เศร้าหมอง ท าให้มองเห็นส่ิงต่างๆไม่ชดัเจน ให้บิดเบือนไปเสียบา้งตลอดจนเหน่ียวร้ัง
ไวใ้ห้วนเวียนติดตังข้องขัดและคับแคบอยู่กับเคร่ืองผูกมัดหน่วงเหน่ียวชนิดต่างๆ วิชชา ตัณหา 
อุปาทาน ดบัหายไปแลว้ ก็เกิดปัญญาเป็นวิชชาสวา่งแจง้ข้ึน มองเห็นส่ิงทั้งหลายกล่าวคือโลกและชีวิต
ถูกตอ้งชัดเจนตามท่ีมนัเป็นของมนั ไม่ใช่ตามท่ีอยากให้มนัเป็น หรือตามอิทธิพลของส่ิงเคลือบแฝง
ก าบงั การมองเห็น การรับรู้ต่อโลกและชีวิตก็เปล่ียนไป ความรู้สึกและท่าทีต่อส่ิงต่างๆก็จะเปล่ียนไป 
ยงัผลใหบุ้คลิกภาพเปล่ียนไปดว้ย ส่ิงท่ีปรากฏอยูแ่ต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือแมแ้ต่นึกถึง เพราะถูกปิดกั้น
คลุมบงัเงาไว ้หรือเพราะมวัสาระวนเพลินอยูก่บัส่ิงอ่ืนก็ไดรู้้ไดเ้ห็นข้ึนเกิดเป็นความรู้เห็นใหม่ๆ จิตใจ
เปิดเผยกวา้งขวางไม่มีประมาทโป่งโล่ง เป็นอิสระเพราะภาวะท่ีแจ่มใส สะอาด สวา่ง สงบ ละเอียดอ่อน 
ประณีต ลึกซ้ึง ซ่ึงผูย้งัมีอวิชชา ตณัหา อุปาทาน ครอบง าใจอยู่อยา่งท่ีเรียกกนัว่า ปุถุชน นึกไม่เห็น คิด
ไม่เขา้ใจ แต่เขา้ถึงเม่ือใด ก็รู้เห็นประจกัษแ์จง้เองเม่ือนั้น มีค าแสดงคุณลกัษณะของนิพพานวา่ “นิพพาน 
อนัผูบ้รรลุเห็นไดเ้อง ไม่ข้ึนกบักาล เรียกมาดูได ้ควรนอ้มเอาเขา้มาไว ้อนัวญิํูชนพึงรู้เพาะตน”  ( ป. อ. 
ปยตฺุโต, 2546: 229-230) 

 

ภาวะของผู้บรรลุนิพพาน 

ค าสอนในพระพุทธศาสนาเนน้ส่ิงท่ีปฏิบติัไดจ้ริง เพราะการลงมือท าให้รู้เห็นประจกัษบ์งัเกิด
ผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิต หรือเน้นส่ิงท่ีใช้ประโยชน์ได้ และการน าส่ิงนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่
สนับสนุนการคิดวาดภาพและการถกเถียงหาเหตุผลในส่ิงท่ีพึงรู้เห็นได้ด้วยการลงมือท านั้น ให้เกิด
เพียงพอแก่ความเขา้ใจท่ีจะเป็นพื้นฐานส าหรับการลงมือปฏิบติั ดงันั้น ในการพิจารณาเร่ืองการศึกษา
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เก่ียวกบัภาวะของบุคคลผูบ้รรลุนิพพาน รวมทั้งประโยชน์ท่ีเป็นผลของการบรรลุนิพพานซ่ึงเห็นไดใ้น
ชีวิตและบุคลิกภาพของผู ้บรรลุ ซ่ึงน่าจะมีคุณค่าในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาดงัต่อไปน้ี (ป. อ. ปยตฺุโต, 2546 : 224-250) 

1.  ภาวะทางปัญญา ลกัษณะส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของปัญญาของผูบ้รรลุนิพพานคือ การมองส่ิง
ทั้งหลายตามท่ีมนัเป็นหรือเห็นตามความเป็นจริง เร่ิมตั้งแต่การรับรู้อารมณ์ทางอายตนะ ดว้ยจิตท่ีมีท่าที
เป็นกลางและมีสติไม่หว ัน่ไหวชกัจูงไปตามความชอบใจ ไม่ชอบใจ สามารถตามดูรู้เห็นอารมณ์นั้นๆ 
ไปตามสภาวะของมนัตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่ถูกความติดพนั ความขดัขอ้งขุ่นมวั มีความกระทบกระแทก
เน่ืองจากอารมณ์นั้นฉุดร้ังหรือสะดุดเอาไวใ้หเ้ขวออกไปเสียก่อน  

2.  ภาวะทางจิต ท่ีส าคญัเป็นพื้นฐาน คือ ความเป็นอิสระ หรือเรียกตามค าพระวา่ความหลุดพน้ 
ภาวะน้ีเป็นผูสื้บเน่ืองจากปัญหา คือ เม่ือเห็นตามเป็นจริง ผูรู้้เท่าทนัสังขารแลว้ จิตจึงพน้จากอ านาจ
ครอบง าของกิเลส  

 3. ภาวะทางความประพฤติหรือการด าเนินชีวิต ทัว่ไปท่ีเรียกว่าศีล เป็นสิกขาหรือการศึกษา
ขั้นตน้ พระอริยบุคคลยอ่มเป็นผูมี้ศีลบริบูรณ์ตั้งแต่ชั้นโสดาบนั และเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ท่ีผูเ้ขา้ถึง
นิพพานบรรลุ ก็เป็นภาวะท่ีท าใหค้วามทุศีลมีความประพฤติเสียหายไม่มีเหลือต่อไป  

 

 ประเภทและระดับของนิพพาน 

 นิพพานมีอยูอ่ยา่งเดียวเท่านั้น แต่ท่ีแยกประเภทออกไปก็เพื่อแสดงอาการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันิพพาน  โดยพยญัชนะหรือตามตวัอกัษร นิพพานมาจาก นิ อุปสรรค (แปลวา่ ออกไป หมดไป ไม่มี 
เลิก) + วาน (แปลวา่  พดั  ไป หรือ เป็นไป บา้ง เคร่ืองร้อยรัดบา้ง) ใชเ้ป็นกิริยาของไฟหรือการดบัไฟ 
ซ้ือของท่ีร้อนเพราะไฟ แปลวา่ดบัไฟหรือดบัร้อน หมายถึงหายร้อน เยน็ลง หรือเยน็สนิท (แต่ไม่ใช่ดบั
สูญ) แสดงภาวะทางจิตใจ หมายถึง เยน็ใจ สดช่ืน ชุ่มช่ืนใจ ดบัความร้อนใจ หายร้อนรน ไม่มีความ
กระวนกระวาย หรือแปลว่า เป็นเคร่ืองดบักิเลส คือท าให้ราคะ โทสะ โมหะหมดส้ินไป ซ่ึงการแบ่ง
ประเภทนิพพานแบ่งออกเป็นนิพพานธาตุ 2  ตามคมัภีร์อิติวุตตกะ ไดแ้ก่ (ป. อ. ปยตฺุโต, 2546: 261-262)  

1.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแ้ก่ นิพพานยงัมีเบญจขนัธ์เหลือ หรือนิพานยงัมีเช้ือเหลือ ไดแ้ก่ 
นิพพานท่ียงัมีเบญจขนัธ์เหลือ หรือนิพานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบญจขนัธ์ หมายถึง ดบักิเลส แต่ยงัมีเบญจขนัธ์
เหลือ ไดแ้ก่ นิพานของพระอรหนัต ์ตรงกบัค าวา่ กิเลสปรินิพพาน (ดบักิเลสส้ินเชิง) 
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2.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแ้ก่ นิพพานธาตุไม่มีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไม่เหลือเช้ือ ไดแ้ก่ 
นิพพานไม่มีเบญจขนัธ์เหลือ หรือนิพพานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเบญจขนัธ์ ไดแ้ก่ นิพพานของพระอรหนัต์
เม่ือส้ินชีวิต ตรงกบัค าวา่ ขนัธปรินิพพาน (ดบัขนัธ์ 5 ส้ินเชิง)  
 ปรินิพพานกบัพระพุทธเจา้ พระมหากสัสปเถระได ้ทราบข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจา้
เม่ือพระองค์ปรินิพพานแลว้ 7 วนั ขณะท่ีก าลงัเดินทางพร้อมดว้ยหมู่ลูกศิษยจ์  านวนมาก เม่ือไดท้ราบ
ข่าวลูกศิษยจ์  านวนมากซ่ึงยงัเป็นปุถุชนอยู ่ก็ไดร้้องไห้คร ่ าครวญกนั ณท่ีนัน่มีพระภิกษุท่ีบวชเม่ือแก่รูป
หน่ึง ช่ือวา่สุภทัทะ ไดพ้ดูข้ึนมาวา่ ท่านทั้งหลายจะร้องไห้กนัไปท าไม พระพุทธเจา้ปรินิพพานน้ีก็ดีไป
อย่าง คือว่า ตอนท่ีพระองค์ยงัอยู่นั้นพระองค์ก็คอยดูแล คอยกวดขนั ตรัสห้ามไม่ให้ท าส่ิงโน้นส่ิงน้ี 
แนะน าให้ท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี พวกเราก็ล าบาก ตอ้งคอยระมดัระวงัตวั ปีน้ีพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้น่ี 
พวกเราคงจะท าอะไรไดต้ามใจชอบ ชอบอะไรก็ท า ไม่ชอบอะไรก็ไม่ท า เม่ือพระมหากสัสปเถระไดฟั้ง
ค าน้ีแล้วก็นึกอยู่ในใจว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปใหม่ๆแค่น้ี ก็ยงัมีคนคิดท่ีจะท าให้เกิดความ
แปรปรวนหรือประพฤติปฏิบติัให้วิปริตไปจากพระธรรมวินยั จึงคิดวา่ควรจะท าสังคายนา ค าสอนของ
พระพุทธองค ์โดยวางแผนไวใ้นใจวา่จะชกัชวนพระเถระผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นพระอรหนัตท์ั้งหลายท่ีมีอยูส่มยั
นั้น ลว้นทนัเห็นพระพุทธเจา้ไดฟั้งค าสอนของพระองคม์าโดยตรง เป็นผูรู้้ค  าสอนของพระพุทธเจา้ และ
ไดอ้ยูใ่นหมู่สาวกท่ีเคยสนทนา ตรวจสอบกนัอยูเ่สมอ รู้วา่อะไรเป็นค าสอนของพระพุทธเจา้จะชวนให้
มาประชุมกนั มาช่วยกนัแสดง ถ่ายทอด รวบรวม ประมวลค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ก็คือคิดวา่จะท า
สังคายนา  

 แต่เฉพาะเวลานั้นจะตอ้งเดินทางไปท่ีปรินิพพานและจดัการเร่ืองการถวายเพลิงพระพุทธสรีระ
ให้เสร็จเสียก่อนท่ีเมืองกุสินารา โดยเป็นประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ในพระ
ราชูปถมัภข์องกษตัริยม์ลัละทั้งหลาย เม่ืองานจดัการเร่ืองพระพุทธสรีระเสร็จแลว้พระมหากสัสปเถระก็
ด าเนินงานตามท่ีท่านได้คิดไว ้คือชักชวนนัดหมายกับพระอรหันต์ผูใ้หญ่เพื่อจะท าการสังคายนา 
ต่อจากนั้นก็เป็นเร่ืองของงานใหญ่แห่งการสังคายนามีการเตรียมงานถึง 3 เดือน ได้ท่ีประชุมท่ีถ ้ า
สัตตบรรณคูหา ณ ภูเขาเวภาระ เมืองราชคฤห์ โดยมีพระเจ้าอชาตศัตรู ได้ทรงเป็นผู ้อุปถัมภ์การ
สังคายนา ท่ีประชุมจึงคดัเลือกไดพ้ระอรหันต์ 500 องค์ ท่ีเห็นร่วมกนัว่าเป็นผูมี้คุณสมบติั มีความรู้
ความสามารถ เช่น เป็นหัวหน้าหมู่คณะ เป็นผูไ้ดจ้  าค  าสอนของพระพุทธเจา้ไวไ้ดม้ากและชดัเจน ใน
การประชุมคร้ังน้ีพระมหากัสสปเถระท าหน้าท่ีเป็นประธาน โดยเป็นผู ้ซักถามค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้แบ่งไวเ้ป็น 2 ส่วนเรียกวา่ ธรรมส่วนหน่ึงและวนิยัส่วนหน่ึง กล่าวคือ 
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 ธรรม คือหลักค าสอนท่ีว่าด้วยความจริงของส่ิงทั้ งหลายพร้อมทั้ งข้อประพฤติปฏิบัติท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแนะน าตรัสแสดงไวโ้ดยสอดคลอ้งกบัความจริงนั้น 

 วินยั คือ ประมวลพุทธบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นอยู่ หรือกฎระเบียบต่างๆ
ของสงฆ ์ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งภาวะอนัเก้ือหนุนใหภิ้กษุและภิกษุณีประพฤติปฏิบติัตามธรรมนั้นอยา่งไดผ้ลดี 
และรักษาพระพุทธศาสนาไวไ้ด ้

 ดว้ยเหตุน้ีจึงเรียกค าสอนในพระพุทธศาสนาดว้ยค าสั้นๆวา่ ธรรมวินยั 

 ในดา้นธรรมนั้น ผูท่ี้ไดฟั้งค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้อยู่ตลอด เพราะติดตามพระองค์ไปอยู่
ใกลชิ้ด เป็นผูอุ้ปัฏฐากของพระองค์ ก็คือพระอานนท์ ท่ีประชุมก็ให้พระอานนท์เป็นผูน้ าเอาธรรมมา
แสดงแก่ท่ีประชุมหรือเป็นหลกัของท่ีประชุมในดา้นธรรม 

 ส่วนดา้นวินยั พระพุทธเจา้ทรงยกย่องพระอุบาลี เป็นเอตทคัคะ ท่ีประชุมก็คดัเลือกพระอุบาลี
ใหเ้ป็นผูน้ าในดา้นการวสิัชนาเร่ืองของวนิยั 

 ดงันั้น การสังคายนาพระธรรมวินัย คร้ังแรกจึงไดเ้ร่ิมประชุมกนั ท่ีถ ้ าสัตตบรรณคูหา โดยมี
พระอรหนัต ์500 องค ์เร่ิมการประชุมเม่ือพระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ได ้3 เดือน การประชุมด าเนินอยู่
เป็นเวลา 7 เดือน จึงเสร็จส้ินบริบูรณ์ (ป.อ. ปยตุโต, 2543 : 26-30) 
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บทที ่ 5 

ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี 

 

 อตัลักษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสร้างของวฒันธรรมใน
ช่วงเวลาหน่ึงและวฒันธรรมก็เป็นส่ิงก่อสร้างทางสังคม นอกจากน้ีวฒันธรรมก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่น่ิงหรือ
ตายตัว ถ้าแต่มีรูปแบบเป็นวงจรท่ีเรียกว่า วงจรแห่งว ัฒนธรรม ดังนั้ นอัตลักษณ์ทั้ งหลายจึงมี
กระบวนการถูกผลิตใหเ้กิดข้ึน สามารถถูกบริโภคและถูกควบคุมจากการอยูใ่นวฒันธรรมเหล่านั้น ทั้งน้ี 
ยงัมีการสร้างความหมายผ่านทางระบบต่างๆ ของการใชห้รือน าเอามาสร้างเป็นอตัลกัษณ์ของเรา อตั
ลกัษณ์ทอ้งถ่ินเกิดจากส่ิงต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนในแต่ละจงัหวดั เช่น ตราสัญลกัษณ์ ค าขวญั สัญลกัษณ์
ประจ าจงัหวดั ประเพณี การแต่งกาย ภาษาท่ีใช้พูด อาหารท่ีรับประทาน สถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ี
เ ป็น ส่ิง ท่ีสังคมสร้าง ข้ึนเ ป็นวัฒนธรรมประเพณีท้อง ถ่ินของแต่ละจังหวัด อีสานหรือภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนบัตั้งแต่แรกเร่ิมมีการพฒันาการ ภาพประวติัศาสตร์ร่วมกนักบั
อาณาจกัรลา้นชา้งซ่ึงไดส้ถาปนาข้ึนท่ีฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าโขง ในราวพุทธศตวรรษท่ี  19  และเป็นส่วน
หน่ึงของราชอาณาจกัรลาว ท าให้คนในภาคอีสานมีความเป็นลาวร่วมกนักบัคนท่ีอยู่ในดินแดนลาว
ทางดา้น เช้ือชาติ ภาษา ธรรมเนียม ประเพณี คติความเช่ือ รวมถึงจารีตต่อมาในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 
24  (อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล, 2543 : 125) 

ซ่ึงวฒันธรรมของคนอีสานเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีสุด ดีท่ีสุดส าหรับภูมิภาคอีสาน 
เดิมในแควน้สุวรรณภูมิลว้นมีวฒันธรรมแต่โบราณมาวฒันธรรมของคนอีสานสร้างคนให้เป็นคน สร้าง
คนให้ละจากความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ท าคุณงามความดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนั มีฮีตมีคองอยู ่
เรียกวา่ฮีตสิบสองคองสิบส่ี ฮีตบา้นคองเมือง ฮีตพอ่คองพอ่ ฮีตเต่าคองเขยเลยมาสมสู่ขออยู ่อาสาเล้ียงดู
ลูกตาม่ิง  เป็นฮีตเป็นคองฮีตสิบสองของคนอีสานว่าไวต้ามลกัษณะสิบสองเดือน แต่ละเดือนมีงาน
ประเพณีกฎเกณฑ ์ตามกติกาสังคมอีสานวางไวแ้ต่สังคมบรรพบุรุษมา 

 

1.  ฮีตสิบสอง 

ฮีตสิบสอง  พอจะขยายความไดว้า่เป็นจารีต 12 รายการคือ ประเพณีประจ า 12 เดือน เป็นจารีต
ท่ีจะใหส้มาชิกในสังคมและมีโอกาสร่วมชุมนุมกนัท าบุญประจ าเดือนทุกๆเดือนของรอบปี ผลท่ีไดรั้บก็
คือทุกคนจะไดมี้เวลาเขา้วดั ใกลชิ้ดกบัหลกัการของธรมทางพุทธศาสนายิ่งข้ึน ท าให้ประชาชนในยา่น
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ใกลเ้คียงรู้จกัมกัคุน้สามคัคีกนัเป็นอยา่งดี และมีผลทางออ้มคือ เม่ือวา่งจากการงานอาชีพแลว้ก็มีจารีต
บงัคบัให้ทุกๆคนเสียสละท างานมาร่วมกนัเพื่อสร้างสังคมส่วนรวมไม่ให้คนอยูว่่างถา้ผูใ้ดฝ่าฝืน ก็ถูก
สังคมลงโทษ  ตั้งขอ้รังเกียจอยา่งจริงจงั ฮีตสิบสอง หรือประเพณีสิบสอง เดือนของชาวอีสาน 

  พุทธศาสนานั้นนอกจากพระธรรมอนัเป็นหลกัชัยท่ีบริสุทธ์ิแลว้ การประกอบพิธีกรรมได้มี
ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่เม่ือสมยัพุทธกาลแล้ว พิธีกรรมเป็นการแสดงออกของคนในสังคมเป็นส่ิงที
สังคมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับ แลว้จึงน ามาเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบติั โดยมีพื้นฐานความคิด 
ความเช่ือ ความศรัทธา ค่านิยมของแต่ละสังคม เป็นตวัก าหนด พิธีกรรมความเช่ือของคนอีสานก็เช่นกนั 
เม่ือมีพุทธศาสนาเขา้มาประกอบเป็นความเช่ือหลกั แมอ้าจจะถูกมองเป็นเพียงเปลือกของศาสนาท่ีไม่ใช่
แก่นเหมือนหลกัธรรม ยงัไดก้ลายเป็นตวัเช่ือมท่ีจะเขา้ถึงความจริงทางศาสนา ได้สัมผสัก่อนท่ีจะได้
ศึกษาธรรมะต่อไป  ในบทน้ีผูเ้ขียนจะน าเอาพิธีกรรมท่ีส าคัญทั้ งเป็นวนัส าคัญท่ีปฏิบัติทัว่ไปใน
สังคมไทยและพิธีท่ีชาวอีสานน ามาเป็นประเพณีปฏิบติัตามฮีตคองของคนอีสาน 

 

ประเพณฮีีตสิบสองคองสิบส่ี 

        ฮีตสิบสองมาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กบั สิบสองฮีตมาจากค าวา่ จารีต หมายถึง ส่ิงท่ีปฏิบติัสืบต่อ
กนัมาจนกลายเป็นประเพณีท่ีดีงามชาวอีสาน เรียกวา่ จาฮีตหรือฮีต สิบสอง หมายถึงเดือนทั้ง 12 เดือน
ในหน่ึงปี ฮีตสิบสองจึงหมายถึง จารีตประเพณีสิบสองรายการคือประเพณีประจ าสิบสองเดือนนัน่เอง 
เป็นจารีตประเพณีท่ีจ าท าใหส้มาชิกในสังคมไดมี้โอกาสร่วมชุมนุมกนัท าบุญเป็นประจ าทุกๆเดือนของ
รอบปี ผลท่ีไดรั้บก็คือทุกคนจะไดมี้เวลาเขา้วดัใกลชิัดกบัหลกัธรรมของธรรมทางศาสนายิ่งข้ึน ท าให้
ประชาชนในย่านใกลเ้คียงรู้จกัมกัคุน้ สามคัคีกนัเป็นอย่างดีและมีผลงานทางออ้มคือ เม่ือวางจากการ
งานอาชีพแลว้ก็มีจารีตบงัคบัให้ทุกๆคนเสียสละท างานร่วมกนัเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ให้คนอยูว่่าง ถา้
ผูใ้ดฝ่าฝืนก็ถูกสังคมลงโทษตั้งขอ้รังเกียจอยา่งจริงจงั (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 
5372)   
 อนัว่าจาริตตะนัน่คือ ฮีตครองโบราณ เป็นประเพณีธรรมเนียมสืบมาจนถึงปัจจุบนั เป็นแบบ
แผนไวค้วามดีงานประพฤติชอบ เป็นประเพณีท าบุญ 12 เดือน ซ่ึงฮีตสิบสองของชาวอีสานส่วนท่ี
ก าเนิดจากค าสอน และความเช่ือของพระพุทธศาสนา จะคลา้ยกบัประเพณีของชาวพุทธในสังคมอ่ืน 
ส่วนฮีตท่ีเกิดจากความเช่ือในเร่ืองผี อ านาจลึกลบัและปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนัของชาวอีสาน
จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน ฮิตสิบสองเดือนมีดงัน้ี  
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 เดือนอ้าย (เดือนเจียง) – บุญเข้ากรรม   
เป็นพิธีกรรมส าหรับพระภิกษุสงฆ์ท่ีเรียกว่า อยู่ปริวาสกรรม ซ่ึงชาวอีสานจะมาช่วยกัน

อุปัฏฐาก รับใชพ้ระภิกษุขณะท่ีอยูป่ริวาสกรรม นัน่คือ การน าอาหารมาถวายเชา้ เพล และปฏิบติัรับใช ้
ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของฮีตสิบสอง ท่ีเรียกว่าบุญเดือนเจียง หรือบุญเดือนเกียง บางทอ้งถ่ินก็เรียกว่า
บุญเดือนอา้ย ส่วนในวนัท่ีพระภิกษุจะออกปริวาสกรรมนั้นสามารถทั้งหมู่บา้นจะร่วมกนับ าเพ็ญกุศล
ถวายภตัตาหารพระภิกษุตกับาตร และมีการเทศน์ ซ่ึงถือกนัวา่จะไดอ้านิสงส์มากในการท าบุญเขา้กรรม 
เขา้กรรมนิยมท ากนัในเดือนอา้ย (เดือนเจียง) จะเป็นขา้งข้ึนหรือขา้งแรมก็ไดแ้ต่นิยมก าหนดเอาวนัข้ึน 
15 ค ่าเดือนอา้ยซ่ึงเป็นฤดูหนาว พระภิกษุผูท่ี้อาบติัสังฆาทิเสส (อาบติัหนกัรองจากปาราชิก) หรือครุ
กาบติั คืออาบติัหนักกว่าขนาดกลางต้องปฏิบติัวุฏฐานวิธี คือ พิธีเขา้กรรม ค าว่าวุฏฐานวิธี แปลว่า
ระเบียบเป็นเคร่ืองออกจากอาบติัมีพิธีปริวาสมานตัต์ ปฏิกสัสนาและอพัภาน การเขา้กรรมจดัท าโดย
พระสงฆเ์ขา้ไปอยูใ่นเขตท่ีจ ากดั เพื่อทรมานร่างกายให้พน้จากกรรมหรือพน้จากอาบติัท่ีไดก้ระท าและ
เป็นการช าระจิตใจเพื่อให้หายจากมวัหมองด้วย บางแห่งถือกนัว่า เม่ือบวชแลว้จะแทนคุณมารดาได้
จะตอ้งอยูก่นัเพราะมารดาท่านเคยอยูก่นัมาแลว้ (อีสานเวลาคลอดลูกใหม่ๆจะตอ้นนอนผิงไฟ อาบและ
ด่ืมน ้าร้อน เรียกวา่อยูไ่ฟหรืออยูก่รรม และเวน้การกินของแสลงเป็นเวลา 1 เดือน เพราะโบราณนิยมอยู่
ไฟเป็นเวลานานถึง 1 เดือน)  
 สถานท่ีส าหรับเขา้ตามนั้นจะตอ้งเป็นสถานท่ีเงียบไม่พลุกพล่าน อาจเป็นบริเวณวดัตอนใด
ตอนหน่ึงก็ได ้มีกุฏิหรือกระท่อมชัว่คราวเป็นหลงัๆ ส าหรับพระภิกษุอยู่อาศยัระหว่างเขา้กรรมตาม
ล าพงัผูเ้ดียว ถา้ส่งเขา้กรรมคราวหน่ึงมีจ านวนเท่าใดก็ได ้ก่อนจะเขา้กรรมถา้ภิกษุรูปใดตอ้งอาบติัแลว้ 
ตอ้งบอกพระภิกษุสงฆ ์4 รูปให้ทราบไว ้พอไดเ้วลาแลว้จึงท าพิธีเขา้ปริวาสกรรม เม่ือจะเขา้ปริวาสให้
กล่าวค าสมาทานต่อสูงโดยกราบพระภิกษุผูแ้ก่พรรษากว่า ส าหรับชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีบุญเขา้
กรรมจะตอ้งเป็นผูใ้ห้อุปถมัภ์ดว้ยจตุปัจจยั แด่พระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาท่ีเขา้กรรม และในวนัพระภิษุ
ออกจากกรรมจะตอ้งมีการท าบุญใหท้าน เช่น มีการตกับาตร ถวายภตัตาหาร และฟังเทศน์ คฤหสัถ์ผูใ้ด
ไดท้  าบุญแด่พระภิกษุสงฆใ์นบุญเขา้กรรมถือวา่ไดกุ้ศลหรือผลานิสงคแ์รงมาก บุญเขา้กรรมในปัจจุบนั
จะมีจดัท าเฉพาะบางต าบลหมู่บ้านท่ีชาวบา้นยึดมัน่ในประเพณีดั้งเดิมจริงๆเท่านั้น (สารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 586-588)   
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 เดือนยี ่ - คูณลาน, บุญ 

 บุญคูณลาน ก าหนดเป็นงานบุญประเพณีชาวอีสานในเดือนยี่ คือเดือนท่ี 2 ของปี ซ่ึงตรงกบัฤดู
เก็บเก่ียว และส่วนใหญ่จะเก็บเก่ียวจวนจะเสร็จแลว้ นัน่คือ นวดขา้วในลานเสร็จแลว้ ขณะท่ีขา้วอยูใ่น
ลานนวดขา้ว ชาวอีสานจะท าบุญถวายภตัตาหารพระภิกษุท่ีลานนวดขา้ว และท าขวญัขา้วรวมไปดว้ย 
เรียกวา่ “บุญคูณลาน” บุญคูณลานน้ีเป็นกิจประเพณีส่วนบุคคล นัน่คือ ท าบุญร่วมกนัเฉพาะบุคคลใน
ครอบครัวและต่างครอบครัวก็ต่างจากกิจประเพณีของตน หากมีการนดัแนะ หรือก าหนดให้น าขา้วไป
ถวายวดัพร้อมกนั เรียกวา่ “บุญกุม้ขา้วใหญ่” ซ่ึงมกัจะจดัในเดือน 3 พร้อมๆกบั บุญตุม้ปากเลา้ 

 บุญคูณลาน เป็นการท าบุญขวญัขา้วท่ีนวดเสร็จและกองไวแ้ลว้ในนาขา้ว  ก าหนดท าในเดือนยี ่
จะเป็นขา้งข้ึนหรือขา้งแรมก็ได ้มูลเหตุท่ีจะมีการท าบุญคูณลานน้ี เน่ืองจากผูใ้ดท านาไดข้า้วมากๆ ก่อน
หาบหรือขนข้าวมาใส่ยุง้ฉาง ก็อยากท าบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคล เพิ่มความมัง่มีศรีสุขแก่ตนและ
ครอบครัวสืบไป 

 ก่อนท าบุญคูณลาน มีประเพณีของชาวอีสานบางแห่งอยา่งหน่ึง เรียกวา่ ไปเอาหลวัเอาฟืน โดย
ชาวบา้นก าหนดเอาวนัใดวนัหน่ึงในเดือนยี่ ภายหลงัเก็บเก่ียวขา้วนาเสร็จแลว้ พากนัไปเอาหลวัเอาฟืน
มาเตรียมไว ้ส าหรับก่อไฟหุงตม้อาหารบา้ง ใชส้ าหรับก่อไฟผงิในฤดูหนาวบา้ง หรือเพื่อให้สาวๆก่อไฟ
ป่ันฝ้ายตามลานบา้นบา้ง (ค าวา่หลวั หมายถึงไมไ้ผท่ี่ตายแลว้เอามาใชเ้ป็นฟืน ส่วนค าว่า ฟืน หมายถึง
ไมแ้หง้ท่ีมีแก่นแขง็ทุกชนิด เพื่อใชท้  าฟืนก่อไฟทัว่ไป)  
 เม่ือก าหนดวนัท าบุญไดแ้ลว้ ก็บอกญาติพี่นอ้งใหม้าร่วมท าบุญตอนเยน็ โดยจะนิมนตพ์ระสงฆ์
อยา่งนอ้ย 5 รูป แต่ไม่เกิน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนตท่ี์ลานนวดขา้ว จดัท่ีบูชาพระรัตนตรัย เอาดา้ย
สายสิญจน์พนัรอบฐานพระพุทธรูปและภาชนะใส่น ้ าพระพุทธมนต์ ขึงดา้ยสายสิญจน์ผ่านพระสงฆ์
เพื่อใหท้่านจบัขณะสวดพระพุทธมนต ์แลว้เคืองต่อไปรอบๆลาน แหล่กองขา้ว เม่ือพระสงฆเ์จริญพระ
พุทธมนต์เสร็จ ก็จะมีเทศนาฉลอง 1 กณัฑ์ หรือจะจดัให้มีเทศน์ตอนเช้าภายหลงัถวายภตัตาหารก็ได ้
กลางคืนอาจมีมหรสพ เช่น หมอล ากลอน หมอล าหมู่ หรือแลว้แต่จะจดัหามา ตอนเชา้จะมีถวายอาหาร
บิณฑบาต ภายหลงัพระฉันภตัตาหารเสร็จ หากยงัไม่ไดเ้ทศน์ในตอนกลางคืน ก็จะนิมนต์พระเทศน์
ตอนน้ี เสร็จแลว้พระสงฆจ์ะประพรมน ้ าพระพุทธมนตแ์ก่ผูม้าร่วมงาน และเจา้ของงานน าน ้ าพระพุทธ
มนตไ์ปรดตามกองขา้วและทอ้งนา เพราะเช่ือวา่ปีต่อไปขา้วกลา้ในนาจะงอกงาม ปราศจากศตัรูใดๆมา
ท าอนัตราย และกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผูล่้วงลบั ตลอดจนเทพยดา เม่ือไดส่้วนกุศลแลว้จะได้
อวยชยัใหพ้ร ใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล ขา้วในนาจะไดเ้จริญงอกงาม นอกจากน้ีจะมีพิธีสู่ขวญัลาน และ
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เล้ียงอาหารแก่ผูม้าร่วมงานดว้ย เม่ือเสร็จพิธีแลว้จึงขนขา้วใส่ยุง้ (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 
2542 : 745)   
 

เดือนสาม – บุญข้าวจ่ี  
 ในภาคอีสานมีนิทานเล่าถึงสาเหตุในการท าบุญขา้วจ่ีซ่ึงเป็นงานบุญเดือนสาม ท่ีชาวอีสานน า
ขา้วเหนียวน่ึงมาป้ันเป็นก้อนขนาดไข่ห่านน ามาเสียบไมป้ิ้ง จนเหลืองแลว้ทาด้วยไข่(บางทอ้งถ่ินใช้
กอ้นน ้าออ้ยเป็นใส้ดว้ย) เพื่อน าไปตกับาตรซ่ึงท ากนัทุกบา้นเรียกวา่ “บุญขา้วจ่ี” มีเร่ืองเล่าดงัน้ี 

 เม่ือพระพุทธเจา้เสด็จมาประทบัท่ีกรุงราชคฤษ์ ท่ีบา้นเศรษฐีมีนางทาสีคนหน่ึงช่ือว่า “นาง
ปุณณา” นางตอ้งไปหาบน ้ าทุกเชา้จากบ่อน ้ าท่ีไกลจากหมู่บา้นมาก นางจึงเตรียมอาหารไปกินดว้ย นาง
ใช้ขา้วผสมร าอ่อนป้ันคลุกกนัดีแลว้ น าไปย่างจนสุกเกรียม วนัหน่ึงขณะท่ีนางออกจากบา้นไปตกัน ้ า 
ได้พบบุรุษผูมี้ร่างสง่างาม นางก็ทราบทนัทีว่าเป็นพระพุทธเจ้า เพราะนางได้ยินเขาเล่าลือกันว่า 
พระพุทธเจา้เสด็จประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ี นางเกิดศรัทธามาก นางอยากจะถวายส่ิงหน่ึงส่ิงใด แต่นั้นเป็น
เพียงทาสีผูย้ากไร้ นางมีเพียงป้ันขา้วจ่ีท่ีติดตวัมา นัง่จึงถวายกอ้นขา้วจ่ีดว้ยใจอนัวิตกเพราะเกรงวา่พระ
พุทธองคจ์ะโยนขา้วจ่ีของนางทิ้งเสีย กลบัตรงกนัขา้มพระพุทธเจา้ทรงรับป้ันขา้วจ่ีแลว้ทรงฉนัขา้วจ่ีจน
หมดต่อหนา้นางทาสี  การทาสีมีความปิติยนิดีอยา่งยิง่ ท่ีเห็นพระพุทธเจา้ฉนัขา้วของนางเต็มพระทยั ซ่ึง
พระองค์ทรงทราบดีว่าการท าบุญนั้นอยู่ท่ีศรัทธาและเจตนาบริสุทธ์ิ หาได้อยู่ท่ีค่างวดของส่ิงของท่ี
ท าบุญไม่ ฉะนั้นชาวอีสานจึงไดท้  าบุญขา้วจ่ีประจ าทุกปีในเดือน 3  จนเรียกวา่ “บุญเดือนสาม” 

  ขา้วจ่ี คือขา้วเหนียวป้ันขนาดเท่าก ามือหรือไข่ไก่ป้ิงไฟให้สุกดว้ยวิธีวางบนถ่านไฟ เป็นอาหาร
ท่ีชาวอีสานทัว่ไปนิยม  “จ่ี” รับประทานในตอนเชา้ โดยเฉพาะหนา้หนาวหรือในเวลานวดขา้วท่ีลาน
ตอนเชา้ ชาวอีสานทัว่ไปถือวา่เป็นอาหารเสริม ในสมยัโบราณขา้วจ่ีมีบทบาทส าคญัในพิธี “ บุญเดือน
สาม” อนัเป็นหน่ึงใน “ฮีตสิบสอง” เพราะชาวอีสานจ่ีขา้วแลว้น าไปท าบุญถวายพระเรียกวา่ “บุญขา้วจ่ี” 
(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 504-506)   
 

เดือนส่ี – บุญผะเหวด เดือนส่ี พระเวสส์, บุญ (เทศน์มหาชาติ) 

 บุญพระเวสส์ หรือเทศน์มหาชาติ ชาวอีสานไดจ้ดัพิธีเทศน์มหาชาติใหญ่ยิ่งมาก เป็นกิจพิธีท่ีท า
ต่อเน่ืองกนั 2-3 วนั อาจจะตระเตรียมงานก่อนหน้าน้ีอีกหลายวนั ชาวอีสานท่ีไปประกอบอาชีพใน
จงัหวดัอ่ืนเม่ือทราบว่าหมู่บ้านของตนจะมีงานบุญพระเวสส์ จะพากันกลับมาร่วมงานบุญ เพราะ
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นอกจากจะไดเ้น้ือนาบุญแลว้ ยงัพบปะผูค้นท่ีไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน ซ่ึงจะกลบัมาเยี่ยมบา้นในงานวนั
บุญพระเวสส์อีกดว้ย 

 บุญพระเวสส์ มีเทศน์มหาชาตินั้นส่วนใหญ่จะก าหนดท ากนัในเดือน 4  จึงเรียกวา่ “บุญเดือน
ส่ี” และถือกนัวา่เป็นกิจประเพณีของชุมชนท่ีร่วมกนัหลายหมู่บา้น นัน่คือหมู่บา้นใกลเ้คียงจะไดรั้บเชิญ
มาร่วมงานบุญดว้ย โดยวดัหมู่บา้นท่ีเป็นเจา้ภาพจะส่งฎีกาบอกบุญไปยงัหมู่บา้นใกลเ้คียงใหม้าร่วมงาน  

 บุญพระเวสส์ หรือเทศน์มหาชาติจะท ากนัในเดือนหน่ึงเดือนใดระหว่างออกพรรษา จะเป็น
ขา้งข้ึนหรือขา้งแรมก็ไดแ้ลว้แต่สะดวก  แต่ส่วนมากนิยมท ากนัในเดือน 4 ดงัมีค าพงัเพยวา่ “เดือนสาม
คอ้ยเจา้หัวคอยป้ันขา้วจ่ี เดือนคอ้ยจวัน้อยเทศน์มะที” (ค าว่าเจา้หัว หมายถึง พระภิกษุ จวั หมายถึง 
สามเณร มะที หมายถึง มทัรี)บา้นแห่งท าในเดือน 6 หรือเดือน 7 ก็มี และหากท าในเดือน 6 หรือเดือน 
7  มกัจะท าบุญบั้งไฟร่วมดว้ย การจดังานทางบา้นและวดัจะมีการปรึกษาหารือตกลงกนัให้เรียบร้อย
ก่อนทางชาวบา้นจะจดัอาหารการกิน เช่นขนม ขา้วตม้ และอาหารคาวต่างๆ ส าหรับถวายพระภิกษุ
สามเณรและเล้ียงแขกเล้ียงคนท่ีมาร่วมงาน และจดัหาปัจจยัไทยทานส าหรับใส่กันเทศ เพื่อถวาย
พระภิกษุสามเณร ส่วนทางวดัก็แบ่งหนงัสือใบลานเทศน์ออกเป็นกณัฑ์ๆ หนงัสือผกูหน่ึงอาจแบ่งเป็น
หลายกณัฑ์ก็ไดเ้พื่อให้ชาวบา้นไดรั้บกนัโดยทัว่ถึงกนั มอบหนงัสือให้พระภิกษุสามเณรในวดันั้นส่วน
หน่ึงเพื่อเตรียมไวเ้ทศน์ นอกนั้นจะนิมนตพ์ระภิกษุจากวดัอ่ืนมาเทศน์โดยจะมีฎีกาไปนิมนตพ์ร้อมบอก
ช่ือกัณฑ์ และบอกเชิญชวนชาวบ้านท่ีวดันั้ นตั้ งอยู่มาร่วมท าบุญ ซ่ึงตามปกติพระภิกษุสามเณรมา
ร่วมงานก็จะมีญาติโยมในหมู่บา้นนั้นๆ ตามมาฟังเทศน์และร่วมงานดว้ยหมู่บา้นละมากๆ หวัหนา้หรือผู ้
จดังานในหมู่บา้นท่ีเป็นเจา้ภาพจะบอกบุญชาวบา้นในหมู่บา้นของตน ให้รับเป็นเจา้ของกณัฑ์เทศน์
กณัฑ์ใดกนัหน่ึงจนทัว่ถึงกนั และบอกจ านวนคาถาของแต่ละกณัฑ์ให้ทราบดว้ย เพื่อเตรียมจดัหาเทียน
มาตามจ านวนคาถาของกณัฑ์ท่ีตนรับโดยเขียนฎีกาบอกบุญใส่ใบลาน เรียกว่า “สลากใส่บุญ” ซ่ึง
จ านวนคาถาของการต่างๆ มีดงัน้ี ทศพร 19 คาถา หิมพานต ์134 คาถา ทานกณัฑ์ 209 คาถา วนปเวสน์ 
57 คาถา ชูชก 79 คาถา จุลพน 35 คาถา มหาพน 80 คาถา กุมาร 101 คาถา มทัรี  90  คาถา สักบรรพ 43 

คาถา มหาราช  69 คาถา ฉกษตัริย ์  30 คาถา และนครกณัฑ์ 48 คาถา รวม 1000 คาถาพอดี ชาวบา้นยงั
แบ่งหนา้ท่ีกนัดว้ยวา่ ใครเป็นผูรั้บเล้ียงพระภิกษุสามเณรและญาติโยมหมู่บา้นใดโดยแบ่งหนา้ท่ีมอบให้
รับผิดชอบเป็นกลุ่ม เน่ืองจากแต่ละวดัมีชาวบา้นจากหลายหมู่บา้นไปร่วมกนัมาก ชาวบา้นจึงช่วยกนั
ปลูกท่ีพกัชัว่คราวข้ึน เรียกว่าตูบบุญ  )กระท่อม) หรือ ผามบุญ (ปะร า) ปลูกรอบบริเวณวดั รอบศาลา
หรือรอบกุฏิก็ได ้ตูบบุญมีขนาดกวา้งประมาณ 4 ศอก ยาวตามความเหมาะสมหลงัคาเป็นรูปเพิงหรือ
เป็นจัว่ก็ได ้ พื้นปูดว้ยกระดาษหรือฟากท่ีพกัน้ีกะจดัท าให้พอเพียง และใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนวนัเร่ิมงาน 
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การท าบุญพระเวสส์  เล่าไวใ้นเร่ืองพระมาลยัหม่ืนมาลยัแสนวา่ พระมาลยัไดข้ึ้นไปไหวพ้ระ
ธาตุเกศแกว้จุฬามณีในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์พบพระศรีอริยเมตไตรย พระศรีอาริยเมตไตรยไดด้ ารัสสั่งกบั
พระมาลัยว่า ถ้ามนุษย์อยากพบพระองค์ จงอย่าได้ท าบาปหนักได้แก่ฆ่าหรือข่มเหงบิดามารดา 
สมณพราหมณาจารย์  ท าร้ายพระพุทธเจา้ และยุยงพระสงฆ์ให้แตกกนั ให้อุตส่าห์ฟังเร่ืองราวมหา
เวสสันดรชาดก หรือพระเวสส์ให้จบในวนัเดียวกนั ฟังแล้วให้น าไปประพฤติปฏิบติั จะได้พบพระ
ศาสนาของพระองค ์เม่ือพระมาลยักลบัมาถึงโลกมนุษย ์จึงไดบ้อกใหม้นุษยท์ราบโดยเหตุน้ี ผูป้รารถนา
จะพบศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย จึงพากนัท าบุญพระเวสส์สืบต่อกนัมา (สารานุกรมวฒันธรรมไทย 
ภาคอีสาน, 2542 : 3033-3037)   

 

 เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนห้า  
บุญสงกรานต์ คืองานประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ของชาวไทยทุกภูมิภาคสมยัอดีต (รัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ประกาศใชว้นัท่ี 1 มกราคม เป็นวนัเถลิงศกใหม่เม่ือพ.ศ. 2484)ืื โดยก าหนดวนัท่ี 13 

เมษายน เป็นวนัท่ีพระอาทิตยย์ ้ายราศีมีนไปอยู่ราศีเมษ การยา้ยราศีของพระอาทิตย์ทัว่ไป เรียกว่า 

“สงกรานต์” แต่การยา้ยราศีมีนไปอยูร่าศีเมษน้ี เป็นการยา้ยราศีท่ีส าคญั จึงเรียกวา่ “มหาสงกรานต์” 
เพราะเป็นการเร่ิมตน้ฤดู และเร่ิมตน้ปีใหม่ การก าหนดวนัท่ี 13 เมษายน เป็นวนัเร่ิมตน้ปีใหม่น้ี ก าหนด
ตามปฏิทินสุริยคติ (คือใชเ้กณฑ์โลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์1 รอบ ใน 1 ปี ท าให้เกิดฤดูทั้ง 3)  ซ่ึงจะตรง
กบัเดือน 5 ตามปฏิทินจนัทรคติ (คือใชเ้กณฑ์พระจนัทร์หมุนรอบโลก  12 รอบ หรือ 12 เดือนในปี 1 1  

ท าใหเ้กิดขา้งข้ึนขา้งแรม) หากท่ีใดเป็นปีอธิกมาส (คือมีเดือน 8 สองคร้ัง)จะตรงกบัเดือน 6 

 บุญสงกรานต ์เป็นกิจประเพณีท่ีก าหนดอยูใ่น ฮีตสิบสอง ( คือจารีตในรอบ 12 เดือน) ของชาว
อีสานและชาวลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชาวบา้นทัว่ไปมกัเรียกว่า “บุญ
เดือนหา้” (แมว้า่ปีอธิกมาสจะเปล่ียนไปเป็นเดือน 6  ก็เรียกวา่ “บุญเดือนหา้” เช่นเดียวกนั) 

 วนัท่ี 13 เมษายน เรียกวา่ “ม้ือสงกรานตล่์อง” (บางแห่งเรียกวา่ “ม้ือสงกรานตพ์่าย”) วนัท่ี 14 

เมษายนเรียกวา่ “ม้ือเนา” ส่วนวนัท่ี 15 เมษายน เรียกวา่ “ม้ือสงกรานตข้ึ์น” ชาวอีสานจะมีงานบุญ
ต่อเน่ืองไป 7 วนั บางแห่ง 15 วนั เพราะเป็นช่วงระยะท่ีวา่งจากฤดูเก็บเก่ียว อีกประการหน่ึงชาวอีสาน
ถึงกนัว่าการร่ืนเริง มีใจเบิกบานสนุกสนานร่วมงานบุญงานกุศลในวนัสงกรานต์ เป็นนิมิตอนัดีท่ีจะ
ได้รับโชคชัย ได้รับความส าเร็จในปีใหม่ ฉะนั้นทุกคนจะละจากหน้าท่ีการงาน ร่วมกิจกรรมบุญ
ประเพณีตลอดงานบุญสงกรานต์ แต่อย่างไรก็ตามการก าหนดกิจประเพณีแต่ละทอ้งถ่ินย่อมมีความ
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แปลกแยกกนัไปบา้งในส่วนปลีกย่อย แต่หลกัการใหญ่ๆจะตรงกนั (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาค
อีสาน, 2542 : 2431-2436)   
 

เดือนหก – บุญบั้งไฟ เดือนหก  
 บุญบั้งไฟ หรือ บุญเดือนหก เป็นงานบุญประเพณีท่ีส าคญัของชาวอีสาน จึงปฏิบติัสืบต่อกนัมา
ตั้งแต่สมยัโบราณจนกระทัง่ไดต้ราไวใ้นบทบญัญติัแห่งสังคมของอีสาน ท่ีเรียกวา่ “ ฮีตสิบสองคองสิบ
ส่ี” นั้นคือพิธีกรรมในรอบปี 12 ประการ และคองธรรม 14 ประการ ในฮีตสิบสองคองสิบส่ีนั้นได้
ก าหนดงานบุญบั้งไฟไวเ้ป็นพิธีกรรมส าคญัพิธีหน่ึงในสิบสองพิธี ในการจดัพิธีกรรมเน่ืองในบุญบั้งไฟ
นั้น ชาวอีสานจะด าเนินการดว้ยความศรัทธา ร่วมมือร่วมแรงกนัอย่างพร้อมเพรียง เป็นกระบวนการท่ี
ยาวนานกวา่เดือนหน่ึง ก่อนท่ีจะไดเ้ฉลิมฉลองร่ืนเริงดงัท่ีเราไดท้ราบกนันั้น ชาวอีสานมีความผูกพนั
กบัพิธีกรรมส าคญัน้ีอย่างแนบแน่น ดงัจะพบว่าชาวอีสานท่ีจากหมู่บา้นไปประกอบอาชีพต่างๆใน
ต่างจงัหวดั หรือกรุงเทพเม่ือทราบว่าในหมู่บ้านของตนจะมีงานบุญบั้งไฟ จะกลับไปร่วมพิธีโดย
สม ่าเสมอ 

 การจดังานบุญบั้งไฟนั้น เช่ือว่าเป็นการส่งข่าวหรือบอกกล่าวแก่พระยาแถน ซ่ึงมีหน้าท่ีให้
น ้าฝนแก่มนุษยโ์ลกทราบวา่ ขณะน้ีเกิดความแห้งแลง้แลว้ และมวลมนุษยท์ั้งหลายก าลงัเดือดร้อน การ
ส่งบั้งไฟข้ึนไปนั้นถือเป็นการส่ือสารระหว่างมนุษยก์บัวิญญาณ คือพระยาแถน หรือผีฟ้าผีแถน จาก
ความเช่ือดงักล่าวชาวอีสานยงัมีต านานท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยการแห่บั้งไฟอ่ืนๆ เช่น ต านานเร่ืองพญาคนัคาก 
ต านานเร่ืองผาแดงนางไอ่ เป็นตน้ จากตั้งนานดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ ความเช่ือเร่ืองบุญบั้งไฟนั้น ไดพ้ฒันา
เป็นพิธีกรรมมาอยา่งเน่ินนาน ไม่วา่ในปัจจุบนัความเช่ือดงักล่าวจะเลือนลางไปมากส าหรับคนรุ่นใหม่ 
 ความเช่ือของชาวมัน่ในเร่ืองวญิญาณน้ี อาจวเิคราะห์ไดว้า่ ชาวอีสานไดรั้บความทารุณโหดร้าย
จากภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยัในฤดูฝน ความหนาวเหน็บในฤดูหนาว ความแห้งแลง้ หรือความขาด
แคลนพืชพนัธ์ุธญัญาหารก็ทนฝนตกไม่ถูกตอ้งตามฤดูกาล เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีชาวอีสานจะตอ้ง
หนัมาเพื่อสถาบนัวญิญาณ อาจจะใหค้วามมัน่คงทางจิตใจได ้โดยเช่ือวา่วิญญาณเหล่านั้นมีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ และอาจจะให้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหารตามท่ีมนุษยร้์องขอได ้ความเช่ือใน
อ านาจเหนือธรรมชาติเหล่าน้ี ชาวอีสานไม่ไดรั้บค าอธิบายจากสถาบนัพุทธศาสนา 

 กิจกรรมอนัเก่ียวเน่ืองดว้ยการแห่บั้งไฟน้ี ชาวอีสานไดร่้วมแรงร่วมใจดว้ยความศรัทธา อนัเป็น
กระบวนการท่ียาวนานกว่าจะเป็นบั้งไฟในงานบุญบั้งไฟท่ีเราทราบกนันั้น เร่ิมตน้ดว้ยผูน้ าหมู่บา้น 
ไดแ้ก่ เจา้อาวาส ผูใ้หญ่บา้น สะบบั (ช่างท าบั้งไฟ) กรรมการหมู่บา้น รวมทั้งหมอตั้ม (เจา้พิธีท่ีติดต่อกบั
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วญิญาณผปีู่ ตาอนัเป็นผปีระจ าหมู่บา้น) ปรึกษากนัวา่จะก าหนดงานบุญบั้งไฟเม่ือไหร่ หมู่บา้นเราจะท า
บั้งไฟหม่ืน ดูบั้งไฟแสน เม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้ก็จะแจง้ให้ทราบโดยทัว่กนั ชาวบา้นจะช่วยเหลือการท า
บั้งไฟทั้งแรงงาน และทรัพยด์ว้ยใจศรัทธา บริจาคมากนอ้ย ตามฐานะเศรษฐกิจและแรงศรัทธา  

 งานบุญบั้งไฟเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึง อาจจะไม่มีความหมายมากนกัส าหรับคนรุ่นใหม่ หรือ
บุคคลภายนอกสังคมนั้น แต่เป็นพิธีกรรมท่ีมีความหมายอยา่งยิ่งส าหรับชาวอีสาน เพราะดว้ยความเช่ือ 
และแรงศรัทธาท่ีสังคมได้ปลูกฝังกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้ซึมซาบเขา้สู่จิตใตส้ านึก ประกอบกับ
สภาวะแร้นแคน้ของชีวิต อนัเกิดจากภยัธรรมชาติเป็นปัจจยัหนุนท่ีสร้างศรัทธา และความเช่ือในลทัธิ
วญิญาณอยา่งแน่นแฟ้น ส่ิงเหล่าน้ีไดป้ระมวลการเขา้เป็นพิธีกรรม เพื่อความหวงัใหม่ในชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึง
ไม่พน้ไปจากการวิงวอนร้องขอต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีอ านาจเหนือธรรมชาติ แมว้่าจะเป็นความหวงั
ลมๆแลง้ๆ ในแง่วิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่ในเชิงจิตวิทยาแลว้เป็นการสร้างความสุขทางใจไดดี้ เน่ืองจาก
มนุษยชาติถูกภยัพิบติัจากธรรมชาติเบียดเบียน อยู่ในสภาวะท่ีวา้เหว่ขาดท่ีพึ่ ง ส่ิงเดียวท่ีมนุษยชาติ
อาจจะพึ่งพาอาศยัไดก้็คือสถาบนัวิญญาณ ดงัท่ีเราจะเห็นไดจ้ากชาวกรุงเทพฯ ในปัจจุบนัยงัศรัทธาต่อ
พระพรหม ท่ีส่ีแยกราชประสงค ์ทั้งๆท่ีเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความรู้ และเขา้ใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็
ตาม ตวัอยา่งน้ีอาจจะอธิบายถึงความเช่ือในสถาบนัภูตผีวิญญาณของชาวอีสานได ้และอาจจะยอ้นกลบั
ไปเห็นความแร้นแคน้ของสังคมอีสานนั้นไดป้ระสบต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จนไดบ้ญัญติั
งานบุญบั้งไฟเป็นพิธีกรรมในรอบปีพิธีหน่ึง 

  แต่อยา่งไรก็ตามงานบุญบั้งไฟน้ีไดจ้ดัพิธีกรรม อนัมีส่วนในการสร้างสรรค ์ ความผกูพนัของ
มนุษยชาติในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งดียิ่ง นัน่คือการตอ้นรับแขกบา้น(แขกเมือง) ก็ดี การเล่นหวักนัอยา่งไม่ถือ
เขาถือเราก็ดี การร่วมมือร่วมแรงในการท ากิจกรรม อนัเน่ืองดว้ยบุญบั้งไฟของชาวบา้นก็ดีเหล่าน้ีเป็น
ส่วนส าคญั ในการสร้างความเขา้ใจกนัระหวา่งมนุษยใ์นสังคม สร้างความสนิทสนมผกูพนัรักใคร่ฉนัท์
พี่น้อง ฉะนั้นงานบุญบั้งไฟไม่เพียงแต่ตอบสนองความเช่ือของชาวอีสานเท่านั้น แต่ยงัช่วยจรรโลง
ความเป็นเครือญาติ ของชาวทอ้งถ่ินอีสานอีกโสตหน่ึงดว้ย ถา้เราพิจารณากระบวนการกิจกรรมต่างๆ
อนัเก่ียวเน่ืองดว้ยบุญบั้งไฟในเชิงสังคมวิทยาแลว้ น่าจะสรุปไดว้า่เป็นกิจกรรมของสังคมท่ีมีขบวนการ
ต่อเน่ือง สร้างความผกูพนัระหว่างมนุษยชาติในทอ้งถ่ินและสังคมใกลเ้คียง และสืบทอดกนัมาจากยุค
หน่ึงผ่านสู่อีกยุคหน่ึง ด้วยแรงศรัทธาแห่งความเช่ือ (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 
2257-2261)   
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เดือนเจ็ด – บุญซ าฮะ เดือนเจ็ด  
“บุญเบิกบา้น” (บางแห่งเรียกว่า บุญช าระ ซ าฮะ-ช าระ) เป็นกิจประเพณีส่วนร่วมของชุมชน 

(คือประเพณีท่ีกระท าข้ึนรวมกนัทั้งหมู่บา้น) ท่ีมีการก าหนดอยูใ่นฮีตสิบสอง ( จารีตในรอบ 12 เดือน) 
ของกลุ่มวฒันธรรมไทย- ลาวคือชาวอีสานและชาวลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยปกติประเพณีบุญเบิกบา้น (บุญซ าฮะ) จะนิยมกระท ากนัในช่วงเดือน 7-8  ของทุกปี ซ่ึงก าหนด
กิจกรรมน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละหมู่บา้น โดยจะมีหมอหูฮา (โหรา)  คือ เจา้พิธีเป็นผูก้  าหนด
วนัท่ีจะกระท าวธีิข้ึน ซ่ึงอยูใ่นช่วงระยะเวลาระหวา่งเดือน 7 ถึงเดือน 8 

  ชาวอีสานโดยทัว่ไปเช่ือกนัวา่ การท าบุญเบิกบา้น (บุญซ าฮะ) น่ีก็เพื่อเป็นการขจดัปัดเป่าและ
ช าระลา้งส่ิงชัว่ร้าย หรือส่ิงท่ีไม่ดีไปให้พน้จากบา้นเรือน จากหมู่บา้น และเพื่อจะไดเ้ป็นสิริมงคลความ
ร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองกบัคนในหมู่บา้น การท ามาหากินก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี 
กิจกรรมท่ีจดัในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีความแตกต่างกนัไปบา้งในส่วนปลีกย่อย แต่ในหลกัการใหญ่จะ
ตรงกนั (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 2453-2456)   
 

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนแปด  
บุญเขา้พรรษา ถือเอาวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 8 เป็นวนัท าบุญ เป็นประเพณีท่ีถือมาแต่โบราณคร้ัง

พุทธกาลเพราะในฤดูฝน เม่ือฝนตกหนทางไปมาไม่สะดวก เป็นการล าบากในการท่ีภิกษุสงฆจ์ะสัญจร
ไปมา และบางคร้ังพระภิกษุสงฆอ์าจเดินเขา้ไปในเรือกสวนไร่นาเหยียบย  ่าพืชผกัของชาวบา้นเสียหาย 
จึงมีพุทธบญัญติัใหพ้ระภิกษุอยูป่ระจ าท่ี หรือเขา้พรรษาเป็นเวลา 3 เดือน  เดือนตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่าเดือน 
8  ถึงวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 11  เพื่อใหภิ้กษุสามเณรอยูเ่ป็นท่ีดว้ยเหตุผลดงักล่าว และในระหวา่งเขา้พรรษา
พระภิกษุสามเณรจะได้ถือโอกาสเล่าเรียนพระธรรมวินยัต่างๆ เพื่อจะน าไปสั่งสอนพุทธศาสนิกชน
ต่อไปด้วย ในระหว่างเข้าพรรษาพระภิษุสามเณรจะไปพักค้างท่ี อ่ืนไม่ได้ นอกจากไปด้วย                            
สัตตาหกรณียะ คือการไปคา้งคืนนอกวดัในระหวา่งอยูจ่  าพรรษาของพระภิกษุสามเณร เม่ือมีเหตุจ าเป็น
ไดแ้ก่ 

  1. สหธรรมิก(ผูมี้ธรรมอนัร่วมกนั) หรือบิดามารดาป่วยเพื่อไปรักษาพยาบาล 

  2. สหธรรมิกกระสันจะสึก ไปเพื่อระงบั 

  3. มีกิจสงฆท่ี์เกิดข้ึน เช่น วหิารช ารุด ไปเพื่อปฏิสังขรณ์ 

 4. ทายกบ าเพญ็กุศล นิมนตไ์ปเพื่อบ ารุงศรัทธา  
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แมธุ้ระอ่ืนนอกจากน้ี ท่ีเป็นกิจลกัษณะอนุโลมตามน้ีก็ไปคา้งท่ีอ่ืนได ้และการไปในกรณีดงักล่าว ตอ้ง
กลบัมาภายใน 7 วนั หมายความวา่ ไปไดไ้ม่เกิน 7 วนันั้นเอง  

 เม่ือถึงวนัท าบุญเขา้พรรษา ชาวบา้นผูมี้จิตศรัทธาต่างก็จดัอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหร่ี ไป
ถวายพระสงฆ ์บางคนก็น าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ มีไตรจีวร ตัง่เตียง ยารักษาโรค ผา้ห่มนอน ตะเกียง ธูป
เทียน เป็นตน้ ไปถวายโดยเฉพาะเคร่ืองส าหรับให้แสงสวา่ง เช่น เทียน ตะเกียงน ้ ามนั เป็นตน้ ชาวบา้น
ถือว่าเป็นส่ิงส าคญั เพราะเช่ือว่าการถวายทานแสงสว่างแด่พระสงฆ์จะไดอ้านิสงส์แรง ท าให้ตาทิพย์
และสติปัญญาดี 

 เทียนจ าพรรษา  ก่อนวนัเขา้พรรษา ทางวดัจะเท่ียวบอกบุญชาวบา้นขอให้ไปหาข้ีผึ้งมาหล่อ
เป็นเทียน โดยจดัท าเป็นเล่มหรือแท่งขนาดใหญ่ และท าเป็นตน้ เรียกวา่ ตน้เทียน มีการประดบัประดา
อยา่งสวยงาม พอถึงวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 8  ก็พากนัแห่ไปถวายวดั บา้นแห่งแบ่งการหล่อเทียนออกเป็น
คณะ ก่อนน าไปถวายวดัมีการประกวดตน้เทียนกนัดว้ยขบวนตน้เทียนท่ีจดัเป็นคณะ มีการฟ้อนร าและ
การละเล่นพื้นเมืองประกอบ สนุกสนานเฮฮากนั เม่ือไปถึงวดัก็มีการท าพิธีถวายเทียน ผา้อาบน ้ าฝน 
และบริวารอ่ืนๆ The ภิกษุสามเณรและมีการฟังเทศน์ดว้ย บางแห่งชาวบา้นชายหญิง สวดบทท าเป็น
ท านองสรภญัญะ เร่ิมแต่อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ตลอดจนบทเรียนเก่ียวกบัการประพฤติการปฏิบติั 
และพรรณนาถึงคุณของผูมี้อุปการะคุณ ซ่ึงมีท่วงท านองไพเราะจบัใจง่าย ท าให้ผูส้อนและผูฟั้งจิตใจ
สงบสุข บางหมู่บา้นอาจมีการสวดสรภญัญะแข่งขนักนั 

ผา้อาบน ้ าฝน คือ ผา้ท่ีพระภิกษุใชนุ่้งอาบน ้ า สีอนุโลมตามสีจีวร ขนาดยาว 4 ศอก 1 กระเบียด 
กวา้ง 1 ศอก 1 คืบ 1 กระเบียด 2 อนุกระเบียด ตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่า เดือน 7 ถึงกลางเดือน 8  เป็นเวลาท่ี
พระภิกษุแสวงหาผา้อาบน ้ าฝน ผูมี้ศรัทธาถวายผา้อาบน ้ าฝนไดต้ามก าหนดน้ี แต่โดยมากนิยมถวายกนั
ในวนัเพญ็เดือน 8 (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 2428-2430)   

 

  เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนเก้า  
บุญขา้วประดบัดิน นิยมท ากนัในวนัแรม 14 ค ่าเดือน 9  หรือท่ีเรียกว่า บุญเดือนเกา้ บุญขา้ว

ประดบัดินเป็นบุญท่ีท าเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่เปรต (ชาวอีสานบางทีเรียก เผต) หรือญาติมิตรท่ีตายไป
แลว้  ขา้วและอาหารคาวหวานพร้อมหมากพลูบุหร่ี ท่ีห่อดว้ยใบตองกลว้ยน าไปวางไวต้ามใตต้น้ไม ้
แขวนไวต้ามก่ิงไม ้หรือวา่ไม่ตามพื้นดิน เรียกวา่ “ขอขา้วนอ้ย” พร้อมกบัเชิญวิญญาณของญาติมิตรท่ี
ล่วงลบัไปแลว้มารับเอาอาหารท่ีอุทิศให้ ต่อมาภายหลงันิยมน าภตัตาหารไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร 
แลว้อุทิศส่วนกุศลแก่ผูต้ายโดย หยาดน ้า(กรวดน ้า) ไปใหด้ว้ย 
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 เม่ือถึงวนัแรม 13  ค ่า เดือน 9 ชาวบา้นเตรียมอาหารทั้งคาวหวาน ไดแ้ก่ เน้ือ ปลา เผือก มนั 
ข้าวต้ม ขนม น ้ าตาล น ้ าอ้อย ผลไม้ เป็นต้น และหมากพลู บุหร่ีไวใ้ห้พร้อม เพื่อจดัท าเล้ียงกันใน
ครอบครัวบา้ง และท าบุญถวายพระภิกษุสามเณรบา้ง ส่วนส าหรับอุทิศให้ญาติท่ีตายใชห่้อดว้ยใบตอง
กล้วย  อาหารคาวห่อหน่ึง และหมากพลู บุหร่ีห่อหน่ึง เย็บหุ้มปลายแต่บางคนใส่ใบตองท่ีเยบ็เป็น
กระทงก็มี หรือหากไม่แยกกนั อาจเอาอาหารทั้งคาวหวาน หมากพลู บุหร่ีใส่ในกระทงเดียวกนัก็ได ้
ส่ิงของเหล่าน้ีจะมากนอ้ยก็แลว้แต่ศรัทธา พอเชา้วนัรุ่งข้ึน  คือวนัแรม 14 ค ่า เดือน 9  ตอนเชา้น่ีคือเวลา
ประมาณ  4 ถึง 6 นาฬิกา ชาวบา้นก็น าอาหาร หมากพลู  บุหร่ีท่ีห่อใส่กระทงแลว้ไปวางไวต้ามพื้นดิน 
แจกไวต้ามบริเวณโบสถ ์ตน้โพธ์ิ ศาลา ตามก่ิงไมห้รือตน้ไมใ้หญ่ๆในบริเวณวดัพร้อมกบัจุดเทียน และ
บอกกล่าวแก่เปรตใหม้ารับเอาส่ิงของและผลบุญ บางหมู่บา้นจะเอาอุทิศให้แก่ผูต้ายหนงัท าพิธีแลว้ก็ฝัง
ไวใ้นดินก็มี เพื่อไม่ใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงกินอาหารท่ีเป็นเดนเปรต เพราะกลวัจะกลายเป็นเปรตไปดว้ย การวาง
อาหารไวต้ามพื้นดินหรือท่ีต่างๆ เพื่อจะให้พวกเปรตมารับเอาของกินท่ีอุทิศให้ได้ง่ายโดยไม่ตอ้งมี
พิธีรีตอง เสร็จพิธีอุทิศผลบุญส่งไปให้เปตรแลว้แลว้ ชาวบา้นก็จะน าอาหารท่ีเตรียมไวอี้กอีกส่วนหน่ึง
ไปตกับาตร และถวาย แด่พระภิกษุสงฆส์ามเณร มีการสมาทานศีลฟังเทศน์และกรวดน ้ าทิศส่วนกุศลให้
ผูล่้วงลบัต่อไป การท าบุญขา้วประดบัดิน บางทอ้งถ่ินมีการห่ออาหารคาว  อาหารหวาน หมากพลู บุหร่ี 
ไปวางไวต้ามท่ีต่างๆบริเวณวดั การหลงัถวายภตัตาหาร แด่พระภิกษุสามเณรแลว้ก็มี เป็นเสร็จพิธีท าบุญ
ขา้วประดบั (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 509)   
 

          เดือนสิบ ท าบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร)  
 บุญเดือนสิบ เป็นฮีตหน่ึงของฮีตสิบสองของชาวอีสาน นิยมท าในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 10  เป็น
การท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผูต้ายหรือเปรตท่านวา่เป็นการท าบุญอุทิศให้เปรตอีกคร้ังหน่ึง โดยมีเวลาห่าง
จากบุญขา้วประดบัดิน 15 วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเฟสตอ้งกลบัไปอยู ่ณ ท่ีของตน ก่อนท าบุญขา้วสาก 
ชาวบา้นจะเตรียมข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก ขนมและอาหารคาวหวานอ่ืนๆ ตลอดผลไมต่้างๆ ไว้
ส าหรับท าบุญอย่างคึกคกัในวนังาน ส าหรับขา้วเม่า ขา้วพอง และขา้วตอกนั้น จะคลุกเขา้กนัและใส่
น ้าออ้ย น ้าตาล ถัว่งา มะพร้าวให้เป็นขา้วสาร (ภาคกลางเรียกขา้วกระยาสารท) แต่บางแห่งขา้วเม่า ขา้ว
พอง และข้าวตอกมิได้คลุกเข้าด้วยกัน แต่แยกท าบุญเป็นอย่างๆไปตามเดิม เม่ือเตรียมของท าบุญ
เรียบร้อยแลว้ ชาวบา้นจะเอาขา้วปลาอาหารท่ีมีไปส่งญาติพี่นอ้งผูรั้กใคร่นบัถือ ส่งก่อนวนัท าบุญหรือ
ส่งในวนับุญเลยก็ได้แล้วแต่สะดวก ส่ิงของเหล่าน้ีมาแลกเปล่ียนกันไปมาระหว่างญาติพี่น้องและ
ชาวบา้นท่ีอยูบ่า้นใกลเ้รือนเคียง ถือวา่เป็นการไดบุ้ญและเป็นการผกูมิตรไมตรีเป็นไปในตวั 
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 เม่ือพอถึงวนัข้ึน 15 ค ่า เตือน 10 ตอนเชา้ชาวบา้นจะพากนัน าอาหารคาวหวานต่างๆ ไปท าบุญ
ตกับาตรท่ีวดัโดยพร้อมเพียงกนั และถวายทานอุทิศส่วนกุศลไปใหญ้าติมิตรผูล่้วงลบัไปแลว้ ต่อจากนั้น
ก็กลบับา้น บางคนอาจอยูว่ดัจ  าศีล ภาวนา และฟังเทศน์ก็มี 

 ต่อมาตอนสายพอจวนเพล ชาวบา้นจะน าเขา้ปลาอาหารท่ีเตรียมไว ้ไปวดัอีกคร้ังหน่ึงโดยเอา
อาหารสลากต่างๆ จดัเป็นส ารับหรือชุดส าหรับถวายทานเป็นสลากภตั การถวายอาหารตอนน้ีจดัใส่
ภาชนะต่างๆแล้วแต่ความนิยมของแต่ละทอ้งถ่ิน บางแห่งจะใส่ถว้ยชามถวาย บางแห่งใช้ท าเป็นห่อ            
ท าเป็นกระทงดว้ยใบตองกลว้ยหรือกระดาษ บา้นหน่ึง ๆ จะท าจะก่ีชุดก็แลว้แต่ศรัทธา  

 ประเพณีบุญขา้วสากท่ีนิยมท ากนัอีกอยา่งหน่ึง คือ สลากภตัอาจท าไดห้ลายวิธีคือ วิธีหน่ึง ก่อน
น าของถวายพระชาวบา้นจะจบัสลกัช่ือพระภิกษุสามเณรก่อน สลากท่ีจบัถูกช่ือพระภิกษุสามเณรรูปใด
ก็น าของไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรรูปนั้น วิธีหน่ึง ผูถ้วายจะเขียนช่ือของตนใส่ลงไปในบาตร 
พระภิกษุสามเณรรูปใดไดส้ลากของผูใ้ด  ผูน้ั้นก็น าของไปถวายพระภิกษุสามเณรรูปนั้น และอีกวิธี
หน่ึงอย่างเช่น ให้ทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ผูใ้ดมีจิตศรัทธาจะถวายขา้วสากก่ีชุด เขียนช่ือเจา้ของขา้วสาก 
พร้อมจ านวนชะลอมหรือห่อ หรือพา และค าอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษไปดว้ย เม่ือชาวบา้นไปพร้อมกนั
ท่ีวดัแลว้ จะน าเอาสลากนั้นใส่ลงในขนัหรือบาตรร่วมกนั คลุกใหเ้ขา้กนัดีแลว้ จะมีการจบัสลากข้ึนมาที
ละใบ เม่ือจบัสลากถูกใบใด จะมีการอ่านช่ือผูเ้จา้ของสลาก พร้อมค าอุทิศส่วนกุศล อ่านจบเจา้ของขา้ว
สากจะน าห่อชะลอม หรือส ารับอาหารต่างๆไปถวายพระภิกษุสงฆ ์การจบัสลากใบแรก ประชาชนบาง
ต าบลหมู่บา้นให้ความสนใจและต่ืนเตน้เป็นพิเศษ วา่ปีนั้นจะจบัสลากถูกใครก่อนคนอ่ืนเพราะเช่ือกนั
วา่ ถา้ปีใดจบัสลากคนแรกเป็นคนท่ีฐานะยากจนมกัจะท านายวา่ ปีนั้นการท ามาหากินจะไม่ค่อยไดผ้ลดี 
เช่น ขา้วกลา้ในนาจะไม่งอกงาม เป็นตน้ แต่ถา้ปีใดจบัสลากถูกคนท่ีมีฐานะดี ก็มกัจะท านายกนัวา่ ปีนั้น
ประชาชนในละแวกนั้นจะอยูเ่ยน็เป็นสุข ขา้วกลา้ในนาไดผ้ลบริบูรณ์ หลงัพิธีสงฆช์าวบา้นยงันิยมเอา
ห่อหรือชะลอมขา้วสาก ไปวางไวต้ามท่ีต่างๆในบริเวณวดั พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้เปรตหรือ
ญาติท่ีล่วงลบัมารับเอาอาหารต่างๆท่ีวางไว ้เรียกวา่ แจกห่อขา้วนอ้ย และขอให้มารับส่วนกุศลท่ีอุทิศให้
ดว้ย เม่ือถวายขา้วสากแด่ภิกษุสามเณร แนะน าอาหารไปวางไวบ้ริเวณวดัเสร็จแลว้ มีการฟังเทศน์ฉลอง
ข้าวสาก และกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตและญาติผู ้ล่วงลับไปแล้วด้วย เป็นอันเสร็จพิธี 
นอกจากน้ีผูท่ี้นาจะน าขา้วสากไปเล้ียง “ตาแฮก” หรือเจา้แม่โพสพท่ีนาของตน (สารานุกรมวฒันธรรม
ไทย ภาคอีสาน, 2542 : 515)   
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 เดือนสิบเอด็ – บุญออกพรรษา เดือนสิบเอด็  
 เดือนสิบเอด็เป็นเดือนท่ีมีความส าคญัแก่พุทธบริษทั โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร เดือน 11  ถือ
เป็นเดือนสุดทา้ยแห่งการจ าพรรษา ซ่ึงระยะการเขา้พรรษามีก าหนด 3 เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค ่าเดือน 
8  ถึงข้ึน 15 ค ่าเดือน 11  ไดร้ะยะจ าพรรษา 3 เดือนน้ี พระภิกษุสามเณรจะตอ้งบ าเพญ็ศาสนกิจ รู้ศึกษา
เล่าเรียนพระธรรมวนิยัและเจริญสมถธนากรรมฐาน  

 ออกพรรษาแลว้ พี่กรณียกิจท่ีพระภิกษุสามเณรจะตอ้งท าโดยพร้อมเพียงกนั กรณียกิจนั้นคือ
ปวารณา คือเปิดโอกาสให้วา่กล่าวตกัเตือนกนัได ้เน่ืองจากในระหวา่งเขา้พรรษาอาจมีพระสงฆบ์างรูป
มีขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งแกไ้ข การเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นวา่กล่าวตกัเตือนก็จะท าให้รู้ขอ้บกพร่องของตนเอง 
อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ถามขอ้สงสัยซ่ึงกนัและกนัดว้ย พระผูใ้หญ่ก็กล่าวตกัเตือนพระผูน้อ้ยได ้รวมถึง
พระผูมี้อาวุโสนอ้ยก็สามารถช้ีแนะขอ้ไม่ดีของพระผูใ้หญ่ไดเ้ช่นกนั (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาค
อีสาน, 2542 : 745)   
 บุญวนัออกพรรษาจะมีกิจประเพณีสอนกนัอยู ่บางวดัก็จดัท าทั้ง 3 กิจประเพณี บางวดัก็จะท า
รวมกนัไป ดงัน้ี  

1. บุญไต้ประทปี 

 ในวนัออกพรรษา พระสงฆจ์ะจดัท าเรือไฟข้ึนภายในวดัตรงหนา้โบสถ์ การท าเรือไฟใชเ้สาไม ้
และตน้กล้วย พื้นปูด้วยกาบกล้วย มีหัวมีหางคล้ายเรือไฟ ตอนกลางคืนญาติโยมจะน าโคมไฟ และ
ดอกไมธู้ปเทียนไปบูชา การบูชาถือวา่บูชาคุณพระพุทธเจา้จะไดบุ้ญกุศลมาก ลูกศิษยข์องพระพุทธเจา้
ช่ือพระอนุรุทธะ ท่านไดเ้อาธูปเทียนบูชาพระพุทธเจา้องค์ก่อน ๆ เม่ือมาบวชในศาสนาพระพุทธเจา้
นามว่าโคดม ท่านไดรั้บการยกย่องจากพระพุทธเจา้ว่าเป็นผูมี้ตาทิพย ์มองเห็นเหตุการณ์ในอดีตและ
อนาคตอยา่งแจ่มแจง้ เพราะอานิสงส์ท่ีท่านไดจุ้ดธูปเทียนบูชาคุณของพระพุทธเจา้ 

 บุญไตป้ระทีปน้ีจะท ากนั 3 วนัคือ ข้ึน 14 ,15 ค ่าแรม 1 ค ่า เดือน 11  วนั 14 ค ่าเรียกวา่วนัไต้
น ้ามนันอ้ย วนั 15 ค ่า เรียกวา่วนัไตน้ ้ามนัใหญ่ วนัแรม 1 ค ่าเรียกวา่วนัไตน้ ้ ามนัลา้งทางประทีป วนัแรม 
1 ค ่า หากวดัอยู่ใกล้แม่น ้ าล าคลองจะน าเรือไฟไปลอยน ้ าด้วยเรียกว่า “ไหลเรือไฟ”  (สารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5380-5381)   

2. บุญผาสาทเผิง้ 

ผึ้งท่ีตม้ให้เป่ือยแลว้ท าเป็นดอกเรียก ดอกเผิง้ การเอาไมไ้ผม่าจกัตอกและสาน เป็นหอเหมือน
หอหรือโฮง และประดบัดว้ยดอกเผิ้ง ข้ีผึ้งน้ีมีประวติัเล่าไวใ้นธรรมบทว่า พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
วิวาทกนั พระพุทธเจา้ตกัเตือนไม่ฟัง พระองคจึ์งเสด็จไปจ าพรรษาท่ีป่ารักขิตตะวนั ไดลิ้งและช้างเป็น
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อุปัฏฐากชา้งตกัน ้าและตม้น ้าถวาย ลิงหาผลไมแ้ละรวงผึ้งมาถวาย ต่อมาญาติโยมเห็นคุณค่าของข้ีผึ้ง จึง
น าข้ีผึ้งมาหล่อเป็นเทียนจุดบูชาคุณพระพุทธเจา้ถือไดว้า่เป็นบุญกุศล จึงน าข้ีผึ้งมาหล่อเป็นเทียนถวาย
จนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ผาสาทเผิ้ง ชาวบา้นจะตกแต่งเป็นเรือนผาสาท แลว้น าไปแห่แหนฟ้อนร ารอบหมู่บา้นตั้งแต่
บ่าย ชาวบา้นจะน าปัจจยัไทยทานร่วมบุญกุศลดว้ย คร้ันเยน็ก็กลบัมายงัศาลาโฮงธรรมถวายพระภิกษุ
พร้อมกบัเคร่ืองไทยทาน สมยัอดีตชาวอีสานจะท าบุญทอดผาสารทเผิง้แทนการทอดกฐิน  (สารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5381)   

3. ไหลเฮือไฟ 

 เรือท่ีท าดว้ยท่อนกลว้ยหรือไมไ้ผ ่ต่อเป็นล าเรือยาวประมาณ 5-6 วา ขา้งในมีขนม ขา้วตม้ ฝ้าย
ใจไหมหลอด ดอกไม ้ธูป เทียน บา้นท่ีใกลแ้ม่น ้ าจะพากนัท าเรือแลว้ปล่อยไปตามล าน ้ า จุดประสงค์
ของการท าก็เพื่อบูชารอยพระพุทธเจา้ เร่ืองน้ีมีกล่าวไวใ้นอรรถกถาปุณโณวาทสูตรวา่ เม่ือพระพุทธเจา้
เสด็จไปฝ่ังแม่น ้านมัมทา ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องพระยานาค เม่ือแสดงธรรมให้พระยานาคฟังแลว้ ตอนจะกลบั
พระยานาคขอรอยพระพุทธบาทของพระองคม์ั้ย การปล่อยเรือไฟก็เป็นการท าเพื่อบูชารอยพระพุทธเจา้
ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นเมืองนาคนั้น หุ้นไหลเรือไฟจะท าร่วมกบับุญไตป้ระทีป และวนัท่ี 3 จะน าเรือไป
ลอยน ้า เรียกวา่ “ไหลเรือไฟ”  (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5381)   

4.  ส่วงเฮือ 

 การน าเรือมาแข่งกนัเรียก ส่วงเฮือ เทศกาลออกพรรษามีน ้ าหลายหลาก เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ชาวบา้นชาวเมืองไดม้าสนุกสนานพร้อมกนั การจะแข่งขนัในวนัไหนก็แลว้แต่ความสะดวก ไม่มี
ก าหนดวนัท่ีแน่นอน แต่ก็ท  าหลงัคาแลว้ (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5381)   
 

 เดือนสิบสอง – บุญกฐิน เดือนสิบสอง  
 บุญกฐิน เป็นการถวายผา้แด่พระสงฆซ่ึ์งจ าพรรษาแลว้ชาวอีสานท าบุญกฐินตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่า 
เดือน 11  ถึงวนัเพญ็เดือนสิบสองตวักบัทางภาคกลาง การทอดกฐินมีมาแต่โบราณอาการ เพราะมีพุทธ
บญัญติัใหพ้ระภิกษุแสวงหาผา้ และรับกฐินไดต้ามก าหนดเวลาดงักล่าว 

 บุญกฐินทางภาคอีสานมีวิธีการคลา้ยกบัการทอดกฐินในภาคกลางแทบทุกประการ คือ มีกฐิน
ราษฎร์ ไดแ้ก่ กฐินท่ีชาวบา้นร่วมกนัจดัให้มีข้ึน และ กฐินหลวง ไดแ้ก่ กฐินท่ีทางราชการจดัข้ึน แมจ้ะ
เป็นกฐินท่ีขา้ราชการในระดบัจงัหวดัหรือระดบัอ าเภอร่วมกนัจดัข้ึน ชาวบา้นก็มกัเรียกว่า กฐินหลวง
เล่นกนั นอกจากน้ียงัมี จุลกฐิน ซ่ึงชาวอีสานเรียกวา่ กระถินแล่น 



104 

 

 ก่อนถึงวนัทอดกฐิน ชาวบา้นผูมี้จิตศรัทธาทอดกฐิน จะไปเลือกหาวดัท่ีจะทอด  หาไดแ้ลว้ก็จะ
ไปจองไวล่้วงหน้า เพื่อให้ทางวดัรู้ตวั และมีเวลาเตรียมเสนาสนะเคร่ืองใช้ในพิธี ทั้งจะไม่เป็นการ
ทอดกฐินซ ้ ากนัในวดันั้นดว้ย วดัท่ีจองส่วนมากเป็นวดัท่ีอยูใ่นหมู่บา้นอ่ืน แต่บางทีก็เป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่น
หมู่บา้นท่ีชาวบา้นจะท าบุญก็มี  

 เม่ือถึงวนัทอดกฐิน ชาวบา้นหรือเจา้ศรัทธาจะเตรียมองคก์ฐิน ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีก็ไดแ้ก่ ผา้ไตรจีวร 
หรือผา้สามผืน คือสบง จีวร และสังฆาฏิ หรืออฐับริขาร ซ่ึงได้แก่ ผา้จีวร  ผา้สังฆาฏิ ผา้สบง สาย
รัดประคด มีดโกนหรือมีดตดัเล็บ บาตร เข็มเย็บผา้ และธัมมกรก ( เคร่ืองใช้กรองน ้ าให้สะอาด) 
นอกจากน้ีอาจมีบริการอ่ืนๆ เคร่ืองไทยทานส าหรับถวายพระส่วนมากมีการบอกบุญให้ญาติมิตรและผูรู้้
จกัคุน้เคยให้มาร่วมท าบุญด้วย ก่อนจะน าองค์กฐินไปทอดมกัมีการคบงนั (สมโภช) กนัดว้ยมหรสพ
ต่างๆ แลว้แต่เจา้ภาพจะจดั พอวนัรุ่งข้ึนก็เคล่ือนขบวนออกเดินทางไปถึงวดัท่ีจะทอด เวลาให้ถึงวดัทนั
เล้ียงเพล ก่อนเล้ียงเพลหรือเล้ียงเสร็จแล้วจะได้ทอดกฐิน ถา้วดัอยู่ทางไกล บางแห่งตอ้งเดินทางไป
ล่วงหนา้ ขณะท าพิธีทอดกฐินมกัมีการแห่แหนสนุกสนาน ถา้เป็นทางบกก็อาศยัเดินเทา้ รถยนต ์เป็นตน้ 
ขบวนแห่จะมี กลอง ฆอ้ง และเคร่ืองดนตรีอ่ืนเช่น แตรวง ฯลฯ ขณะองค์กฐินผ่านไป ชาวบา้นจะมา
คอยต้อนรับและน าปัจจัยมาร่วมท าบุญ บางทีก็ร่วมแห่ขบวนไปด้วย เม่ือถึงวดัจะท าการแห่ท า
ประทกัษิณเวยีนรอบโบสถ ์3 รอบ  แลว้จึงเขา้โบสถท์ าพิธีถวายผา้กฐินและบริขารเป็นอนัเสร็จพิธี  

 การทอดกฐินท่ีเจา้ภาพอยูห่่างไกล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมาพกั ณ หมู่บา้นหรือวดัท่ีจะทอดกฐิน หรือ
เจา้ภาพท่ีจะทอดกฐินอยู่ในหมู่บา้นนั้นเอง ก าหนดการทอดกฐินดงักล่าว บางทีร่นมาตอนเช้า คือเม่ือ
ถวายอาหารบิณฑบาตตอนเช้าเสร็จ ก็จะท าพิธีแห่และน ากฐินไปถวายเลยก็ได้ ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการ
ทอดกฐินโดยทัว่ไป  

 ส่วนจุลกฐิน หรือ กฐินแล่น นอกจากน้ีการจดับริหารต่างๆ และท าพิธีทอดดงักล่าวแลว้ การท า
ผา้ไตรจีวรเพื่อเป็นผา้กฐิน ตอ้งเร่ิมตั้งแต่น าปุยฝ้ายมาหีบ มาป่ัน มากรอเป็นดา้ย แลว้ทอเป็นผา้ แลว้จึง
น ามาตดัเย็บ จากนั้นยอ้มสีเป็นไตรจีวร ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง คือให้ทนัใช้เป็นผา้กฐินได้ใน
วนัรุ่งข้ึน กฐินแล่นมกัไม่นิยมท าเน่ืองจากเป็นการล าบากมาก เจา้ภาพตอ้งมีฐานะดีพอสมควร ตอ้งมี
ญาติคอยให้ความร่วมมือ มีอุปกรณ์ต่างๆพร้อม เพราะตอ้งใชจ่้ายเป็นค่าเล้ียงดู ตอ้งหาเคร่ืองมือหลาย
อยา่ง ตอ้งมีญาติพี่นอ้งช่วยหลายคนจึงจะท าได ้จุลกฐินหรือกฐินแล่น มกัท ากนัเม่ือจนหมดเขตบุญกฐิน 
และถือวา่การทอดกฐินแบบน้ีไดอ้านิสงส์แรงกวา่กฐินธรรมดาเป็น 10 เท่า 

 เป็นเดือนส่งทา้ยปีเก่าตามคติเดิม มีการท าบุญกองกฐิน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัแรมหน่ึงค ่าเดือนสิบเอ็ด
ถึงกลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง แต่ชาวอีสานคร้ังก่อนนิยมเร่ิมท าตั้งแต่วนัแรมหน่ึงค ่าเดือน
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สิบสอง จึงมกัเรียกว่าบุญกฐินว่าเป็นบุญเดือนสิบสอง มีทั้งมหากฐิน(กองใหญ่) และบุญจุลกฐิน(กอง
เล็ก) ซ่ึงท ากนัโดยด่วน อฎัฐะบริขารท่ีจ าเป็นตอ้งทอดเป็นองคก์ฐิน ขาดมิไดคื้อบาตร สังฆาฏิ จีวร สบง 
มีโกนหรือมีดตดัเล็บ สายรัดประคด ผา้กรองน ้ า และเข็ม นอกจากนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบ หลงัจาก
วนัเพญ็เดือนสิบสองแลว้จะทอดกฐินไม่ไดอี้ก จึงตอ้งท าบุญกองบงั(บงัสุกุลหรือทอดผา้ป่า) และท าบุญ
กองอฏัฐะ คือการถวายอฏัฐะบริขารแปดอยา่งแก่พระสงฆ ์บุญเดือนสิบสองท่ีส าคญัของชุมชนริมแม่น ้ า
ก็คือการ "ซ่วงเฮือ" (แข่งเรือ) เพื่อบูชาอุสุพญานาค 15 ตระกูล ร าลึกถึงพระยาฟ้างุม้ท่ีน าพระไตรปิฎก
ข้ึนมาแต่เมืองอินทปัตถะนคร (เขมร) (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 4-6)   
  ซ่ึงฮีตสิบสองเป็นประเพณีและวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงวถีิการด าเนินชีวติของผูค้นในสังคม ใน
ภาคอีสานซ่ึงมีในแต่ละเดือน จนครบ 1 ปี คือ เดือนอา้ย (เดือนเจียง) – บุญเขา้กรรม  เดือนยี่  ท าบุญ 

"คูณขา้ว"  เดือนสาม – บุญขา้วจ่ี เดือนส่ี – บุญผะเหวด เดือนหา้-บุญสงกรานต ์เดือนหก – บุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ด – บุญซ าฮะ เดือนแปด-บุญเขา้พรรษา เดือนเกา้-บุญขา้วประดบัดิน เดือนสิบ ท าบุญขา้วสาก
หรือขา้วสลาก (สลากภตัร) เดือนสิบเอด็ – บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง – บุญกฐิน โดยคนอีสานทุก
คนไดพ้ากนัยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมา จากรุ่นสู่รุ่น ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไทย-ลาว ท่ีอยูใ่นภาคอีสานและ
ชาวลาวท่ีอาศยัในแถบลุ่มแม่น ้าโขง โดยมีการเร่ิมตน้จากเดือนอา้ย (เดือนมกราคม) จนถึงเดือนสิบสอง 
( เดือนธนัวาคม) ของทุกๆปี  

  
2.  คองสิบส่ี 

 คอง คือระบบการปกครอง คือตวับทกฎหมายโบราณมี 14 ขอ้เรียกวา่คองสิบส่ี  ดงัน้ี 

1.  ทรงแต่งตั้งผูซ่ื้อสัตยสุ์จริต เคารพย  าเกรง ขยนัหมัน่เพียรใหเ้ป็นอุปราช  ราชมนตรี 

2.  หมัน่ประชุมอุปราช ราชมนตรี ช่วยการบริหารบา้นเมืองใหรุ่้งเรือง 

3.  ทรงตั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ 1.  ทาน บริจาคทานแก่สมณะพราหมณาจารย ์
ยาจก คนอนาถา 2. ศีล ด ารงมัน่ในปัญจศีลและอุโบสถศีลเป็นเนืองนิตย ์3 .บริจาคทรัพยส์ร้างวดัอาราม 
ขดุน ้าบ่อก่อศาลา 4. อาชชวะมีใจเท่ียงตรงด ารงมัน่ในศีล 5.  มทัทวะ อ่อนโยนไม่แข็งกระดา้ง 6. ตะบะ 
ช าระความชัว่จากจิตใจ 7. อกัโกธะ ไม่ดุร้าย 8. อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน 9. ขนัตินั้นอดทนทุกอยา่งมี
เหตุการณ์เฉพาะหนา้ทนไดไ้ม่หว ัน่ไหว 10. อวิโรธนะไม่ยินดีกบัเหตุทั้งไม่คิดร้ายใจนั้นเบิกบาน อนัวา่
ความยนิดีน้ีทางบุญท่านกล่าว ส่ิงใดดีเราก็พอชอบดว้ยใจนั้นไม่ก่อเวร ทางร้ายนั้นแนวใดก็ตามตั้งไม่ให้
ยนิดีก่อเหตุร้ายประหารฆ่าหมู่ชน 
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4. ปีใหม่เป็นส าคญั นิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพุทธมนตก์ราบกรานกลอบไหว ้ทั้งน ้ าอบน ้ าหอม
พร้อมมาส่งพุทธรูป ทั้งพระสงฆพ์ร ่ าพร้อมส่งน ้าต่อบุญ 

5. ใหเ้สนาอามาตย ์ทวยธาตุหมู่มนตรี สูงศกัด์ิศรีพระยาแสน ทา้วขุนช่ืนหวับา้นหวัเมือง ทหาร
ต ารวจไหวน้กับวชพระเจา้พระสงฆ์ เทียนธูปลงทูนหัวทูลเกลา้ บูชาเจา้ทูลกระหม่อมจอมขวญั พระ
ราชญับายศรีแม่นมัน่ ใหอ้ายนุั้นยนืยาวหลายชัว่ วรรณะ สุขะ พละ ของเหนือเจา้มหาชีวิตวฒันะเท่ียงแท้
ถึงหม่ืนเท่าหม่ืนปี เอาชลธีน ้ ามหาพุทธาภิเษก อนัพระรัสสีเอกเจา้สถาไวแ้ต่นาน อยู่ในถ ้ านกแอ่นนาง
อนัเอ้ินเฮียกกนัว่ามหาชลาธาร แห่มาสรงสนานองค์พระพุทธรูปในสถูปวดัน้อยวดัหลวง คนทั้งปวง
ภายใตลุ่้มฟ้า ทุกถว้นหนา้ทางใตฝ่้ายเหนือ บ่ลงเหลือยนิดีช่ืนชม ใจเตม็ต้ืนนิมนตพ์ระสงฆเ์จา้หวัทรงศีล
ประเสริฐ ผูล้  ้าเลิศควรเคารพย  าเกรง ตอ้งตามเพรงพระอรรถกจารยก์ล่าว 

6. นิมนตส์รงมาพร้อมเจริญพุทธมนตอี์ก ทั้งประชาชนพร ่ าพร้อมส่งน ้ าพิพฒัน์สัตยา ตอบพระ
มหาชีวติใหอ้ายยุนืยาว 

7. นบัถึงเดือนเจ็ดเขา้มิถุนายนเลยล่วงมาแลว้ ฝงูชาวไทยนิยมพวกเล้ียงศาลเจา้พ่อเมือง พร้อม
ทั้งจตุโลกบาลเจา้องคเ์ทวาทั้ง 4 คือ ทา้วธตร ฏฐ วรุิพหกะ วฬูิปักขะกุเวร พร้อม 4 พระองค ์

8. กรกฎามาถึง นิมนต์พระสงฆม์าช าระบ าเบิก  ทั้งหวา่นแห่หวา่นทรายตอกหลกัเมืองให้แน่น
รักษาไวช้ัว่กาล 

9. ถึงเดือนเกา้ บุญขา้วประดบัดินบงัเกิด เพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งให้คนมอดมว้ยไป ถึงพ่อแม่พี่
นอ้งฝงูญาติวงษา  นานาอุทิศส่งไปใหถึ้งท่าน 

10. พอถึงเกา้กนัยายนเป็นเดือนสิบ เพียงแทบุ้ญนั้นหากมิเรียกวา่บุญขา้วสากนั้น ใบตองห่อคาว
หวาน ไปอุทิศตามโพธ์ิทองอารามตามบา้น เพื่อจากเวรวางให้ญาติผูล่้วงไปแลว้เป็นผีอยูเ่ฝ้าเป็นเจา้อยู่
กินนัน่แลว้ 

11.  นั้นเดือนตุลามาถึง พวกกลางเดือนก็เหล่าจดัออกพรรษา พระเจา้ฮวงขา้วก็เหล่าเต็มคน
ท าบุญไดท้  าทานถวายบาต ทั้งไปนมสัการลามรธากิเศกพระธาตุเจา้หลวงพนัม่วนเกษม พร้อมกบัจดัการ
กองกฐินไดถ้วายไปในโอกาส พระอารามใหญ่นอ้ยมิไดค้รบครัน กฐินนั้นพระราชาจดัแจงเรียกวา่กฐิน
หลวงกล่าวเว่าตามบา้นย่านเมือง ผูท่ี้มีศรัทธาสร้างกฐินทานเททอด เรียกกฐินราษฏร์แทเ้ฮาเวา้ต่อมา          
นัน่แหล่ว 

12.  เป็นทา้วเป็นขุนนาง คนัถึงเดือนสิบสองข้ึนค าหน่ึง ให้ไดเ้ติบหัวบา้นทา้ยเมือง ทั้งน้อย
ใหญ่ในขอบขนัฑเสมา เขา้มาโฮมเมืองหลวงพระบาง ไผอยูไ่สก็ให้มาเหมิดบ่วา่พวกอยูป่่า อยูน่า อยูด่ง 
อยู่ดอย มาช่วยกนัแห่แหนเจา้มหาชีวิต ไปลงข่วงช่วงเฮือ และเคารพนมสัการพระบรมธาตุศรีธรรมา
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โศกราช ในวนัข้ึนสามค ่าให้ถือน ้ าข้ึนสิบสามค ่าให้ส่วงเฮือ เฉลิมฉลองอุสภานาคราชวดัหลวง ให้เพีย
วดัมีเฮือ วดัละล า  

13. เดือนสิบสอง นั้นองคร์าชาผูเ้ป็นใหญ่ มหาชีวิตสั่งให้ประชาชนอยูพ่ระลาน จดัให้มีการส่ง
น ้ าตามหฤทยัของพระราช ทั้งจดัให้มีการแข่งเรือตามแม่น ้ านทีกวา้งส่วงกนั เป็นประเพณีแต่เคา้ของ
ราษฎร์เมืองไทย 

 14. ตั้งใหมี้สมบติัคูณเมือง หรือท าการงานเมืองอยูเ่นืองนนัก็เฝ้ามีประมวณ  

 

 ในคอง 14 น้ีมีขอ้หน่ึงควรจา คือมีพิธีสาบานน ้ าสัตยาต่อกนัเอาไว ้ถา้ว่าไผดีร้ายเห็นกนับ่ได้
ยาก จุดธูปเทียนข้ึนแลว้รับศีลพรพร้อมจากพระสงฆ ์ตอ้งพากนัไดไ้ปท าภายในโบสถ์มีน ้ าคนละขนั ตั้ง
ไวพ้ร้อมเตรียมนอ้มรับศีล ป่าวสัคเคเทวดาแลว้มีผุท้  าพากล่าว อยากสาบานแนวใดก็เอ่ยเถ่ิงส่ิงนั้น การน้ี
เพียงจริงมีค าสาบานน ้าไวเ้ราถือเป็นแบบวา่ (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 641-646)   
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บทที ่6 

หลกัการปฏิบัตทิี่สอดคล้องกบัพุทธศาสนาในสังคมอสีาน 

 

เม่ือคนไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาตามหลกัฐาน ทางประวติัศาสตร์(ราว พ.ศ. 612)                  
ในสมยัอาณาจกัรอา้ยลาว จนถึงปัจจุบนั เป็นมรดกตกทอดมาจนบดัน้ี จนกลายเป็นโครงสร้างของ
สังคมไทย คนไทยก็แทบไม่มีอะไรติดตวั คนไทยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย 
เช่น ในการแต่งงานก็นิมนตพ์ระไปสวดมนต์ให้ศีลให้พร และสอนธรรมให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาว เวลา
ตายก็นิมนตพ์ระไปสวดมนต ์และสอนธรรมให้แก่คนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนของผูต้าย ไดค้ลาย
ความทุกข ์แมใ้นภาษาไทยก็ปรากฏวา่มีค าเก่ียวกบัศาสนาปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น ค าวา่ สุข ทุกข ์
อาหาร ภาษา ชาตะ มรณะ รสนิยม เป็นตน้ จนบางคนไม่รู้ว่าค  านั้นๆ เป็นภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเขา้มา
ปะปนในวฒันธรรมทางภาษาไปแลว้วฒันธรรมไทยในพุทธศาสนามีองค์ประกอบหลักอยู ่4 ประการ 
กล่าวคือ คติธรรม เนติธรรม สหธรรม และวตัถุธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  วฒันธรรมไทยในพทุธศาสนาทางคติธรรม 

 

คติธรรม คือ ปรัชญา แนวคิด ศาสนา ความเช่ือถือท่ียึดถือเป็นแนวทาง ส่วนมากเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัจิตใจ ศรัทธา ซ่ึงพระพุทธศาสนาสอนให้คนไทยมีคติประจ าใจในการพึ่งตนเองบา้ง ในการ
แกไ้ขความผดิหวงับา้ง ในการแกทุ้กขก์ายใจอยา่งหนกั เม่ือหมดวธีิแกอ้ยา่งอ่ืนบา้ง ดว้ยให้ยอมรับความ
จริงของชีวิตและรู้จกัคิด เช่น คิดว่าเราตอ้งพึ่งตนเอง ตอ้งยืนอยูบ่นขาของตวัเอง(มาจากพุทธภาษิตว่า 
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเองเป็นท่ีพึ่งของตน) หรือวา่ชีวิตไม่เท่ียงแทแ้น่นอน ความรักคลา้ยสายน ้ า
ไหล ใดใดในโลกลว้น อนิจจงั(มาจากหลกัไตรลกัษณ์ คือ อนิจฺจ   ไม่เท่ียง ทุกฺข  คงอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้
อนตฺตา เป็นอนตัตา ไม่อยูใ่นอ านาจ เป็นตน้ หรือหลกัโลกธรรม 8 ประการ มีความไดค้วามเสีย เป็นตน้ 
อนัเป็นธรรมดาของโลก หรือคิดว่าน่ีเป็นกรรมของเรา(มาจากหลกักรรมในพระพุทธศาสนา) เหล่าน้ี 
เป็นตน้ 

 การแกปั้ญหาชีวิตดว้ยวิธีสอนให้มีคติประจ าใจดงักล่าวน้ี ท าให้คนไทยทัว่ไปเป็นนกัสู้ความ
จริง ยิม้สู้อยูเ่สมอ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนเล็กนอ้ยเท่านั้น ท่ีพระพุทธศาสนาไดใ้ห้คติส าหรับคิดแก่คน
ไทย เช่น  
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ฮูปแตม้ในสิมอีสานนั้น มีเน้ือหาท่ีแสดงถึงความเช่ือท่ีหลากหลายในอดีต ไม่เพียงแต่น าเสนอ
หลกัศีลธรรมและเร่ืองราวความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา  แต่เน้ือหาของฮูปแตม้ในสิมอีสานยงับอก
เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติและประเพณีทอ้งถ่ินอีสานอีกดว้ย เป้าหมายส าคญัของฮูปแตม้ก็เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงการคงไวซ่ึ้งความเช่ือท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันาวฒันธรรมแห่งสันติ สร้างความเขา้อกเขา้ใจ
ระหวา่งกนัในกลุ่มชนท่ีมีความเช่ือแตกต่างกนั รวมทั้ง สร้างความเคารพในทางวฒันธรรมจากจุดยืน
ทางปรัชญาท่ีแตกต่างกนั 

ฮูปแตม้ เป็นค าภาษาถ่ินอีสานท่ีเรียกจิตรกรรมทัว่ไป รวมทั้งจิตรกรรมฝาผนงัตามโบสถ์วิหาร 

เป็นงานจิตรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพุทธศาสนา ส่วนมากทางภาคอีสานมกัจะเขียนอยู่บนผนงัดา้นนอก
ของสิมหรือโบสถ์ จากการศึกษาเชิงส ารวจภาพจิตรกรรมฝาผนงัในภาคอีสาน เม่ือ พ.ศ. 2525  พบว่า
จิตรกรรมฝาผนงัของภาคอีสานจ านวนมาก เป็นฝีมือของช่างเขียนภาพทอ้งถ่ิน การใชสี้ จดัภาพ รวมทั้ง
ลีลาของลายเส้นไม่ไดรั้บอิทธิพลจากสกุลช่างภาคกลาง จะมีก็เฉพาะบางวดัโดยเฉพาะวดัส าคญัของ
เมืองใหญ่ๆ จะพบว่าได้รับอิทธิพลของสกุลช่างภาคกลางอยู่ด้วย เช่น จิตรกรรมฝาผนังทุ่งศรีเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นตน้ 

การศึกษาเร่ืองราวภาพจิตรกรรมอีสาน จะพบเร่ืองราวเก่ียวกบั 

1. ภาพพุทธประวติั  

2. ภาพพระเวสสันดรชาดก 

3.  ภาพทศชาติ หรือพระเจา้สิบชาติ 

4. ภาพไตรภูมิ 

5. ภาพพระมาลยั 

6. ภาพนิทานพื้นบา้น ท่ีชาวอีสานเช่ือวา่เป็นชาดก ไดแ้ก่ 

 6.1 พระลกัพระลาม (วดัสระบวั อ าเภอหนองสองห้อง และวดัหัวเวียง อ าเภอธาตุ
พนม) 

 6.2 สินไซ (วดัพุทธสีมาราม บา้นฝ่ังแดง และวดัโพธ์ิชยันาพึง จงัหวดัเลย) 
 6.3 ทา้วสีทน (วดัพุทธสีมาราม บา้นฝ่ังแดง) 
 6.4 กาละเกด (วดัโพธ์ิชยันาพึง จงัหวดัเลย) 
จากการศึกษาเชิงส ารวจเม่ือพ.ศ. 2525  พบวา่จิตรกรรมฝาผนงัในภาคอีสาน มีดงัน้ี 

  1. เขตจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์และขอนแก่น 
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วดัหน้าพระธาตุ ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา มีกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกพระอุโบสถ ซ่ึงผนงัภายในเป็นภาพเร่ืองราวชาดก และทศชาติ ส่วนภายนอกจะเขียนเร่ืองพระ
ธาตุเกศแกว้จุฬามณี ส่วนท่ีหอพระไตรปิฎก มีลายรดน ้ าลงรักปิดทองทั้งภายในและภายนอก เขา้ใจว่า
สร้างข้ึนระหวา่งปลายรัชกาลท่ี 4  เช่ือมต่อรัชกาลท่ี 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

วดันกออก ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา มีงานจิตรกรรมบนเพดานของ
พระอุโบสถ ลวดลายปรากฏมีลกัษณะคลา้ยกบัไดรั้บอิทธิพลจากจีน  

วดัสระบวั อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น วดัน้ีมีภาพจิตรกรรมทั้งภายในและภายนอก
พระอุโบสถ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั เวสสันดรชาดก  

วดัท่าเรียบ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย์ งานจิตรกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกพระอุโบสถ ประกอบไปดว้ยภาพพุทธประวติั พระมาลยั และชีวิตความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปของ
ชาวบา้น 

2. เขตจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัร้อยเอด็ 

 วดัตาลเรือง บา้นโคกกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมเฉพาะผนัง
ดา้นนอก จะเป็นภาพเร่ืองเวสสันดรชาดก ไตรภูมิ ตวัสิมหรือโบสถ ์เป็นสิมเดิมท่ีสร้างโดยช่างชาวญวน
เม่ือประมาณร้อยปีเศษมาแลว้ 

 วดัประตูไชย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ มีงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถ เป็นภาพ
นิทานพื้นบา้นเร่ืองสินไซ และเร่ืองสังขก์ุมาร (สังขศิ์ลป์ชยั และสังขท์อง) 
 วดัไตรภูมิ บา้นตากแดด อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในทั้ง 4 

ดา้น เขียนเป็นภาพพระเวสสันดร สีค่อนขา้งจะลบเลือน ประกอบกบัตวัอาคารก็ช ารุดมากเช่นกนั 

 วดับูรพา บา้นขามเป้ีย อ าเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม มีลกัษณะงานจิตรกรรมฝาผนงัคลา้ย
กบัวดัไชยศรี บา้นสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ช่างเขียนภาพ คือ สามเณรช่ือหม่ืน สร้างข้ึนราว
ตน้รัตนโกสินทร์ ส่วนร่องรอยท่ีเขียนบอกปีท่ีเขียนบนผนงัลบเลือนมากจนจบัความไม่ได ้

 วดัมาลาภิรมณ์ บา้นหนองหูลิง อ าเภอโพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด สิมหรืออุโบสถก่อดว้ยดินดิบ มี
อายปุระมาณ 150 ปี งานจิตรกรรมบนผนงัทั้ง 4 ดา้น ดา้นนอกเขียนเร่ืองพระมาลยัโปรดสัตว ์พระมาลยั
ไปสวรรค ์พระเวสสันดร พุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้บ าเพญ็ศีล 
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3. เขตจงัหวดัหนองคาย อุดรธานีและจงัหวดัเลย 

 วดัมหาธาตุ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีงานจิตรกรรมเฉพาะผนงัดา้นหนา้ เหนือกรอบประตู
พระวหิาร เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวติของชาวบา้น การละเล่น และการแต่งกายของชาวบา้น ซ่ึงเขียนในปี
พ.ศ. 2437  

วดัป่าใต ้อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีภาพพระเวสสันดร ทศชาติ พุทธประวติับนผนงัภายนอก 

 วดัลุมพินีวนาราม บา้นแก่งคุดคู ้อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีงานจิตรกรรมทั้งผนงัภายนอก
และภายใน บนเพดานเขียนเป็นภาพของจกัรราศี 

 วดัศรีสมสนุก บา้นแก่งคุดคู ้อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีงานจิตรกรรมเช่นเดียวกบัวดัลุมพินี
วนาราม โดยฝีมือช่างคนเดียวกนั 

 วดัศรีคูณเมือง อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย งานจิตรกรรมฝาผนงัเป็นเร่ืองราวของพุทธประวติั มี
งานจิตรกรรมฝาผนงัเฉพาะดา้นหนา้เหนือกรอบประตูของพระอุโบสถ 

 วดัโพธ์ิชัยนาพึง บ้านนาพึง อ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย งานจิตรกรรมฝาผนังเขียนเร่ืองราว
เก่ียวกบั พุทธประวติั อยูภ่ายในทั้ง 4 ดา้นของวิหาร ส่วนภายนอกจะมีนิทานพื้นบา้น  สินไซ กาละเกด 
และสุภาษิตอีสาน 

 วดัเทพพล อ าเภอเวยีงคุก จงัหวดัหนองคาย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโขง มีอายปุระมาณร้อยปีเศษ ดา้น
จิตรกรรมปรากฏเฉพาะดา้นหนา้สิม เขียนเป็นภาพไตรภูมิ เวสสันดร แต่ถูกต่อเติมจนเกือบเสียเคา้เดิม 

 วดับา้นหนองบุ ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี งานจิตรกรรมฝาผนงับนผนงัทั้ง 
4  ภายในพระอุโบสถเขียนในปี พ.ศ. 2515 ถึง 2519 

4.  เขตจงัหวดัสุรินทร์และศรีสะเกษ  
 วดักลางรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ จิตรกรรมฝาผนังภายในเขียนเป็นภาพพุทธ
ประวติั ตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เขียนเม่ือ ปี พ.ศ.2500 

วดัส าโรง ต าบลส าโรงใหญ่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ มีงานจิตรกรรมฝาผนงัเขียน
เป็นภาพเร่ืองพุทธประวติั 

5. เขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร 

 วดัศรีมหาโพธ์ิ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร งานจิตรกรรมจะอยู่ท่ีฝา
ผนงัดา้นหนา้และดา้นหลงัองคพ์ระประธาน ในสิมเขียนเป็นภาพพระเวสสันดรฝีมือประณีตมาก 

 วดัพุทธสีมาราม ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ภาพเขียนบนผนงัภายในทั้ง 4 

ดา้น เก่ียวกบัพุทธประวติั นิทานพื้นบา้น  
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 วดัประสิทธ์ิไชยยาราม บา้นหนองสอ ต าบลหนองสอ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นภาพ
จิตรกรรมเก่ียวกบัทศชาติซ่ึงเขียนฝาผนงับนผนงัดา้นหลงัองคพ์ระประธานของสิมเก่า 

 วดัหวัเวียง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม มีงานจิตรกรรมฝาผนงับนผนงัทั้ง 4 ดา้น ภายใน
พระอุโบสถเขียนในปี พ.ศ. 2462  เป็นภาพทศชาติ เวสสันดร รามสูรเมขลา  

6.  เขตจงัหวดัยโสธรและอุบลราชธานี 

 วดัเรียบ หรือ วดัปะอาวใต ้บา้นปะอาว อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี มีงานจิตรกรรมบนฝา
ผนงัดา้นนอกเหนือกรอบประตู เป็นภาพเขียนท่ีไดรั้บอิทธิพลแบบจีน   2 ขา้งประตูสิมเดิมเป็นภาพ
ทหาร ตรงมุขท่ียืน่ออกมาเป็นภาพเร่ืองไตรภูมิ นรกขุมต่างๆ ผลจากการฆ่าสัตว ์ชาติใหม่ของผูท่ี้เคยฆ่า
สัตว ์โทษของการผดิศีลขอ้กาเมฯ 

 วดัราชิการาม บา้นไก่ค า อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ มีจิตรกรรมฝาผนงัเป็นภาพเร่ืองพระ
เวสสันดร ไตรภูมิ พระมาลยัเยีย่มนรก เวสสันดรตอนชูชกคน้หากนัหาชาลี พุทธประวติัตอนมารผจญ มี
ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม พระธาตุเกศแกว้ 

 วดักลางเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี มีงานจิตรกรรมบนผนงัทั้งสามของพระ
วิหาร เป็นภาพเร่ืองทศชาติเวสสันดร  แต่ละตอนสูงประมาณ 120   เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร แต่
ละผนงัแบ่งแนวของภาพออกเป็น 2 ตอน เร่ืองจะเขียนจบในแต่ละตอนพร้อมมีค าบรรยายใตภ้าพ เช่น ”
พระมาลยัโปรดสัตว ์นรก สุรา พวกด่ืมน ้าเมาอนัตั้งอยูใ่นความประมาท” 

วดัยางช้า บ้านยางช้า อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ เป็นสิมเก่า มีงานจิตรกรรมบนผนัง
ดา้นหนา้ และบนผนงัภายในทั้ง 3 ดา้น ภาพภายในเป็นเร่ืองพระเวสสันดร ภายนอกเป็นเร่ืองไตรภูมิ 

 

ฮูปแต้มทีส่ าคัญ  
1.  ฮูปแต้มวดัทุ่งศรีเมือง : ภาพฝาผนัง  
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัทุ่งศรีเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นภาพฝาผนงัท่ีเขียนสี

เตม็ทั้ง 4 ดา้น พระอุโบสถและภาพฝาผนงัน้ีอนุมานวา่สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5  เน่ืองจากภาพจ านวน
มากท่ีเป็นเร่ืองราวของวฒันธรรมภาคกลาง เช่น วงป่ีพาทย ์การแต่งกายของชนชั้นสูงในวงัจะแต่งกาย
ตามวฒันธรรมภาคกลาง นั่นคือ ผูห้ญิงไวผ้มสั้ นทรงดอกกระทุ่ม ภาพจิตรกรรมมีการจดัภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเล่าเร่ืองนิทานชาดก หรือเร่ืองพุทธประวติั โดยเฉพาะเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ไดบ้รรยาย
เหตุการณ์ตั้งแต่กณัฑ์สักบรรพ กณัฑ์มทัรี กณัฑ์กุมาร โดยจดัภาพให้แสดงเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์ 
(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5397-5407)   
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  1.1  ภาพพุทธประวติั เป็นภาพท่ีช่างให้ความส าคญัมากเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะฝาผนัง
ดา้นส าคญัส าคญัจะเขียนภาพพุทธประวติัไว ้โดยการเขียนภาพพุทธประวติัจะมีความต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
ภาพเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ภาพเสด็จดาวดึงส์ ภาพปรินิพพานตอนถวายพระเพลิง 

  1.2  ภาพเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ช่างไดเ้ขียนไวต้ั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง คือนครกณัฑ ์

  1.3  ภาพประกอบอ่ืนๆ มีภาพเด่นๆเพียง 4 ภาพ คือ วงป่ีพาทยแ์ละละคร ภาพชีวิต
ชาวบา้น ภาพพอ่คา้ส าเภา ภาพงานบุญประเพณี 

2. ฮูปแต้มวดับ้านนาควาย  : ภาพฝาผนัง  
สิมบา้นนาควาย หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงัโบสถ์บา้นนาควาย ตั้งอยูท่ี่บา้นนาควาย ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ห่างจากตวัเมืองอุบลราชธานี 4 กิโลเมตร อายุการก่อสร้างศิลป์
วดับา้นนาควายนั้น น่าจะอยูใ่นสมยัเดียวกนักบัสิมบา้นต าแย ซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงกนั ภาพจิตรกรรมฝาผนงั
สิมวดับา้นนาควาย เป็นภาพท่ีมีความงาม ฝีมือช่างจดัเป็นช่างฝีมือกลุ่มเดียวกบัช่างฝีมือท่ีเขียนภาพพิมพ์
วดัทุ่งศรีเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพจิตรกรรมฝาผนงัสิมวดับา้นนาควายมีทั้ง 4 ดา้น เร่ืองราว
ของภาพฝาผนงัสิมวดับา้นนาควาย แบ่งเป็น 3 อยา่งคือ  1. ดา้นหลงัพระประธาน เป็นภาพพุทธประวติั
ตอนผจญมาร เขียนเป็นภาพทึบเต็มทั้งผนงัดา้นหลงั 2. ฝาผนงัอีก 3 ดา้นเขียนเป็นรูปพุทธประวติัตั้งแต่
ประสูติ ออกผนวช ตรัสรู้ และปรินิพพาน 3. ภาพประกอบอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นชีวิตชาวบา้นอยูห่ลาย
ตอน เช่น เป่าแคน หมอล า ละคร มีวงป่ีพาทย ์(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5408-

5413)   
 3.  ฮูปแต้มวดัพระศรีมหาโพธ์ิ (บ้านหว้านใหญ่)  : ภาพฝาผนัง  

วดัพระศรีมหาโพธ์ิ  เดิมช่ือ วดัโพธ์ิศรี ตั้งอยูท่ี่บา้นหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้น
ใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหวา้นใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร วดัน้ีตั้งมาเม่ือใดไม่มี
หลกัฐานแน่ชดั เม่ือถึงปีพ.ศ.2444  สมยัรัชกาลท่ี 5  ไดย้กฐานะบา้นหวา้นใหญ่ข้ึนเป็นต าบล แลว้ไดมี้
การพฒันาวดัให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในช่วงท่ี ขุนหวา้นวิรุฬคาม (คี เมืองโคตร) ไดส้ร้างสิม ข้ึนเม่ือ
พ.ศ. 2459  ฮูปแตม้หรือจิตรกรรมฝาผนงัวดัพระศรีมหาโพธ์ิบา้นหวา้นใหญ่ ฝาผนงัทุกดา้นเขียนเป็น
เร่ืองพระเวสสันดรชาดกล้วนๆ มีอกัษรลาวเขียนไวท่ี้ภาพ ผนงัดา้นทิศเหนือมีภาพชูชกอยู่บนตน้ไม ้
ผนงัดา้นทิศใตแ้บ่งเป็น 2 ตอน ตอนบนแสดงภาพตอนรับพระเวสสันดร พระนางมทัรี กณัหาและชาลี
กับเข้ากรุงสญชัย ตอนล่างมีภาพรถม้าท่ีมีกลดกางอยู่ ข้างบนคนขับรถม้า คนข่ีม้า (สารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5414-5418)   
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 4.  ฮูปแต้มวดัพุทธสีมาราม (บ้านฝ่ังแดง) : ภาพฝาผนัง  
วดัพุทธสีมาราม ตั้งอยู่ท่ีบา้นฝ่ังแดง ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ตั้งมา

เม่ือไหร่ไม่มีหลกัฐานแต่ชาวบา้นกล่าวกนัวา่สร้างมานานหลายชัว่อายคุนแลว้ ส าหรับฮูบแตม้ หรือภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัวดัพุทธสีมาราม บา้นฝ่ังแดง ได้เขียนช่ือช่างไวท่ี้ใกล้ประตูทางเขา้โบสถ์ด้านในว่า 

“ขา้พเจา้ช่ือวา่ นายค าสิง เป็นช่างเขียนแลฯ”  เร่ืองท่ีปรากฏอยูใ่นฮูปแตม้ นั้นมี 2 ส่วนคือ 1. ภาพพุทธ
ประวติั วาดตอนออกบวช โดยกล่าวถึงเมืองสิริสุทโทธนะ พระสีทาสเขา้หอ้งนางพิมพา (พระสีทาส คือ
พระสิทธะ แต่ชาวอีสานจะออกเสียงเป็นพระสีทาส) และมีภาพตอนตดัพระเกศา ภาพตอนมารผจญ 
โดยจะวาดไวผ้นงัดา้นหลงัพระประธาน และทศชาติ หรือพระเจา้สิบชาติ จะวาดไวส่้วนบนของผนงั
เหนือขอบหนา้ต่างโดยรอบ ส่วนเร่ืองพระเวสสันดรชาดกให้ความส าคญัมากกวา่ชาดกเร่ืองอ่ืนๆ คือฝา
ผนงัดา้นซา้ยพระประธานจะใชพ้ื้นท่ีวาดเร่ืองพระเวสสันดรชาดกมากกวา่  2. ภาพนิทานพื้นบา้นท่ีชาว
อีสานเช่ือกันว่าเป็นชาดก ได้แก่เ ร่ืองท้าวสินไซ หรือสังข์ศิลป์ชัย เ ร่ืองท้าวสีทน จันทโครพ  
(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5418-5428)   

5.  ฮูปแต้มวดัโพธ์ิชัย (จังหวดัเลย) :ภาพฝาผนัง  
บา้นนาพึง เป็นช่ือหมู่บา้นแห่งหน่ึง ท่ีตั้งนานตามช่ือล าน ้ าพึง และตน้พึงใหญ่กลางนา บา้นนา

พึงถือเป็นชุมชนโบราณ ท่ียงัมีหลกัฐานดา้นโบราณคดีท่ีส าคญัปรากฏอยู่ในบริเวณวดัโพธ์ิชยั ซ่ึงเป็น
วดัประจ าหมู่บ้าน ซ่ึงนอกจากจะมีหอไตร ซุ้มประตู ก าแพงวัดท่ีน่าสนใจแล้ว ส่ิงส าคัญยิ่งต่อ
ประวติัศาสตร์โบราณคดีของเมืองเลย ก็คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัทั้งภายในและภายนอกอุโบสถหลงัเก่า 
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัจะเป็นเร่ืองเล่าพุทธประวติัมหาเวสสันดรชาดก และวรรณกรรมทอ้งถ่ินมกัจะ
เขียนค าอธิบาย บอกช่ือตอน ช่ือสถานท่ี เอาไวเ้ป็นแห่งๆ  เป็นภาษาถ่ินอีสาน สั้นบา้งยาวบา้ง ส่วนดา้น
นอกมีภาพวรรณกรรมอีสานเร่ืองกาละเกด และสังข์ศิลป์ชัย พร้อมทั้งภาพสมยัใหม่คือ  รถม้า 
รถจกัรยาน รถไฟ (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5428-5430)   

6.  ฮูปแต้มวดัศรีสุภณ : ภาพฝาผนัง 

วดัศรีสุภณ เดิมช่ือวา่ “วดับา้นทองหลางนอ้ย” ตั้งอยูท่ี่บา้นทองหลางนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา บริเวณท่ีตั้งวดัแห่งน้ี เป็นเนินดินซ่ึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ มีซาก
โบราณสถานและโบราณวตัถุ ศิลปะแบบทวารวดีและแบบขอมอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น เสมาหินแบบ
ทวาราวดี เทวรูปหินแบบขอม เป็นตน้ งานจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบภายในพระอุโบสถ   เป็นภาพ
พระพุทธรูปปางต่างๆ และภาพพุทธประวติับางตอน เป็นภาพขนาดใหญ่เตม็ผนงัทั้งห้อง เขียนดว้ยสีฝุ่ น 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5430-5437)   
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 ทศิเหนือ แบ่งภาพออกเป็น 3 หอ้ง หอ้งละ 2 ภาพ แบ่งกนัท่ีกรอบหนา้ต่าง 

 ห้องท่ี 1  ภาพแรกเป็นภาพวฏัจกัร มีเกิดแก่เจ็บตาย เป็นตน้เหตุแห่งทุกข ์เป็นภาพคนตกอยูใ่น
วงกลม 3 วง อนัไดแ้ก่ อวิชชาหรือกองทุกขใ์หญ่สามกอง คือ  โลภะ โทสะ และโมหะ ภาพท่ีสอง เป็น
ภาพการเพง่ใหเ้ห็น ธมัโมปทีโป “ธรรมคือแสงส่องทาง” คือ เห็นการเกิดแก่เจบ็ตาย เป็นเร่ืองของมนุษย์
ไม่ควรสะสมกิเลส 

 ห้องท่ี 2  เป็นพระภิกษุนัง่สมาธิเพ่งกสิณต่างๆ โดยวาดรูปภิกษุ 5 รูปนัง่ตามท่ีต่างๆ  และใน
ภาพท่ี 2  ก็เป็นภาพต่อเน่ืองจากภาพแรก คือพระภิกษุนัง่ตามสถานท่ีต่างๆ 5 รูป 

 หอ้งท่ี 3  หอ้งน้ีไม่มีหนา้ต่าง จึงเป็นภาพเดียวเต็มผนงั คือภาพนรกภูมิ เห็นการไต่สวนบาปบุญ
ของผูต้ายในนรก และการลงโทษผูก้ระท าผิดบาปตามโทษานุโทษ เช่น การจบัโยนลงกระทะทองแดง 
น าทองแดงกรอกปาก เป็นตน้ 

 ทิศใต้ แบ่งภาพออกเป็น 3 ห้องเช่นเดียวกบัทิศเหนือ  2 ห้องแรกมีหนา้ต่าง จึงแบ่งเป็นห้องละ 
2 ภาพ ส่วนหอ้งท่ี 3 ไม่มีหนา้ต่าง จึงมีภาพเดียวเตม็ผนงัหอ้ง  

 ห้องท่ี 1 จะมีภาพ 2 ภาพเป็นซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกนั คือภาพว่าดว้ยศีล 5 หรือเบญจศีล ท่ี
ดา้นบนเป็นภาพพรานบุญยนืจอ้งมองสุราท่ีร้านขายสุรา และภาพพรานบุญในสถานการณ์ต่างๆ  

 ห้องท่ี 2  ภาพท่ี 1 ดา้นตะวนัออก เป็นภาพพระโยคาพจรพิจารณาเอาซากอสุภะ   10 ประการ
เป็นอารมณ์ เพราะอสุภะ  10  เป็นหนทางแห่งนิพพาน ภาพท่ี 2  เป็นภาพพระโยคาพจร พิจารณาซากผี
เป็นอารมณ์ เพราะซากผเีป็นดอกไมข้องพระ 

 หอ้งท่ี 3  เป็นภาพเตม็ผนงัทั้งหอ้ง  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนตะวนัออกเป็นภาพในนรกภูมิ ส่วน
ทางตะวนัตกเป็นภาพหมู่ภิกษุสงฆพ์ิจารณาซากศพ 

 ด้านตะวันตก เป็นผนังทึบไม่มีประตูหน้าต่าง จึงเป็นภาพเต็มผนงั แสดงภาพในนรกภูมิ 3 

แห่ง  คือ สัณชีพนรก ดาพนรก และมหาดาพนรก ในภาพแสดงโทษของการทรงเจา้เขา้ผี การกล่าวค า
มุสา และโทษของการผจญสัตวต่์างๆ  

 7.  ฮูปแต้มวดัหน้าพระธาตุ : ภาพฝาผนัง 

วดัหนา้พระธาตุ ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายใน
พระอุโบสถหลงัเก่า เป็นภาพจิตรกรรมท่ีมีความสวยงามตามจิตรกรรมแบบจารีตไทย มีอายุกวา่ 100 ปี
ข้ึนไป เป็นภาพทศชาติชาดกฝีมือช่างชั้นครู พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมน้ีกรมศิลปากรได้ข้ึน
ทะเบียนเป็นโบราณวตัถุ และไดเ้ขา้มาบูรณะทั้งอาคารและภาพจิตรกรรมฝาผนงั เม่ือพ.ศ. 2520 ภาพ
เป็นเร่ืองราวของ “ทศชาติชาดก” ส่วนทางดา้นหลงัพระประธานนั้น เขียนเป็น “ภาพเสด็จจากดาวดึงส์” 
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และต านานพระพุทธบาท ส่วนผนงัดา้นซา้ยและขวาของพระประธานไดเ้ขียนเร่ืองทศชาติไปตามล าดบั 
ซ่ึงแต่ละเร่ืองชาดกนั้นให้รายละเอียดไวม้าก  (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 5437-

5452)   
 กล่าวไดว้่า รูปแตม้ในสถาปัตยกรรมอีสานในคติธรรมดา้นศีลธรรม ความเช่ือในวฒันธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ินอีสานอยากหลายหลาย ในฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี โดยเฉพาะ
เร่ืองราวความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาของสังคมทอ้งถ่ิน เร่ืองราวพุทธประวติั เร่ืองราวของนรก 
สวรรค ์เร่ืองราวของทศชาติชาดกและวรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

 

2. วฒันธรรมไทยในพทุธศาสนาทางเนติธรรม 

 

เนติธรรม คือ กฎระเบียบ แบบแผนความประพฤติท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้คนในสังคมอยูร่่มกนัได้
อย่างปกติสุข โดยมกัมีบทลงโทษผูฝ่้าฝืน ไม่ปฏิบติัตาม เช่น กฎหมาย ระเบียบวินัยต่าง หลักการ
ปกครอง หรือบริหารของไทยนั้น มีนกัปกครองเป็นกษตัริยห์รือพระเจา้แผน่ดิน ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย
ธรรมหลายประการ เป็นตน้วา่ ทศพิธราชธรรม ไดแ้ก่ 

1. ทาน คือใหก้ารทะนุบ ารุงใหป้ระชาราษฎร์มีความสุข  
2. ศีล คือมีความประพฤติดี 

3. บริจาค คือเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อประชาราษฎร์ 

4. อาชวะ คือ ซ่ือตรงยุติธรรม 

5. มทัวะ คือสุภาพต่อประชาราษฎร์ เหมือนกบัคนในครอบครัว 

6. ตปะ คือมีความบากบัน่ 

7. อกัโกธะ คือ ไม่ดุร้าย ไม่เจา้อารมณ์ 

8. อวหิิงสา คือ ไม่เบียดเบียนข่มเหง 

9. ขนัติ คือความอดทน 

10. อวโิรธะ คือมัน่คงในธรรมส าหรับปกครอง 

 พระเจา้แผน่ดินหรือกษตัริยไ์ทยนั้น ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีพระราชด ารัสแก่
ประชาชนวา่ “เราจกัปกครองแผน่ดิน(ประชาชน) โดยธรรม” และ จกัรวรรดิวตัร 10 ประการ คือ 

 1. อนัโตชน สงเคราะห์ชนภายใน 

2. พลกาย บ ารุงกองทพัใหเ้จริญรุ่งเรือง 
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3. ขตัติย สงเคราะห์ชนชั้นปกครองและนกัรบ 

4. อนุยนัต สงเคราะห์ขา้ราชการ และเอ้ือเฟ้ือดูแลขา้ราชบริพาร 

5. พราหมณคหปติก สงเคราะห์คฤหบดี 

6. เนคมชานปท สงเคราะห์ชาวนิคมและชาวชนบท คือประชาชน 

7. สมณพราหมณ อุปถมัภส์มณชีพราหมณ์ คือ นกับวช 

8. มิคปักขี สงเคราะห์สัตว ์

9. มา อธมฺมกาโร ปวตฺติตฺถ ไม่ท าทุจริตผดิท านองคลองธรรม 

10. ธน  อนุปฺปทชฺเชยฺยาสิ จ่ายทรัพยส์งเคราะห์คนยากจน 

 และยงัมี ราชสังคหธรรม 4 คือ 

1. สัสสเมธะ คือ ฉลาดในการเกษตรกรรม 

2. ปุริสเมธะ คือ ฉลาดในการปกครองท านุบ ารุงประชาราษฎร์ และรู้จกัใชค้น 

3. สัมมาปาสะ คือ ฉลาดในการกระท าเพื่อยดึเหน่ียวน ้าใจคน 

4. วาจาเปยยะ คือ เจรจาดีมีคุณค่า ใหเ้กิดความรักความสามคัคี เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีหลกัเวน้อคติ คือ ความล าเอียงเพราะชอบ ไม่ชอบ หลงไม่เขา้ใจเร่ือง และเพราะ
กลวัและหลกั นิคฺคยฺหิ นิคฺคยฺหารห  เป็นอาทิ คือ ข่มลงโทษผูท่ี้ควรข่มหรือลงโทษ ควรยกยอ่งผูท่ี้ควรยก
ย่อง(อุ.ม.) ไม่ว่าจะเป็นสมยัราชาธิปไตย หรือประชาธิปไตย ผูป้กครองหรือผูบ้ริหารแผ่นดินไทยทุก
พระองค์ ต่างใช้ธรรมดังกล่าวแล้วเป็นหลกัปกครองบ้านเมือง และหลักธรรมดังกล่าวมาจากของ
พระพุทธศาสนา ส่วนพื้นฐานแห่งกฎหมายนั้น ก็อาศยัธรรมและอาศยัศีล 5(มีห้ามฆ่า ห้ามท าร้าย ห้าม
ลกั หา้มโกง หา้มท าผดิทางเพศ หา้มปด หา้มด่ืมสุรายาเมา) เช่น  

พญาคันคาก : วรรณกรรมศาสนา 

 วรรณกรรมอีสานเร่ืองพญาคันคาก (คางคก) เป็นวรรณกรรมท่ีกวีได้ปรับเปล่ียนให้เป็น
วรรณกรรมชาดก อยู่ในชาดกนอกนิบาต เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีรวมอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนาด้วย 
เน่ืองจากความเช่ือของชาวอีสานท่ีนิยมน าวรรณกรรมเร่ืองพญาคันคากมาใช้เทศน์กันตลอดมา 
โดยเฉพาะพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการขอฝน เช่นเดียวกบัการแห่บั้งไฟ ซ่ึงตอ้งการให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล 
การเทศน์เร่ืองพญาคนัคากน้ี ถือเป็นประเพณีเช่นเดียวกบัการเทศน์ใน “บุญผะเหวส” (เทศน์มหาชาติ
ภาคอีสาน) ชาวบา้นจะจดัเป็นพิธีใหญ่ เร่ิมตน้ตั้งแต่การจดัสถานท่ี นิมนต์พระมาสวดคาถาปลาค่อ 
(ปลาช่อน) วนัละ 108 จบ  3 วนั (ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดย้น่ยอ่ลงมาตามความสะดวก) และนิมนตพ์ระท่ีมี
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ช่ือเสียงมาเทศน์ 2 ธรรมาสน์ เร่ืองพญาคนัคาก (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 2897-

2900) 
 วรรณกรรมเร่ืองพญาคนัคากจะเนน้เร่ืองของความเช่ือมากกวา่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนา 
แต่เช้าอีสานได้ปรับเปล่ียนให้เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และ
ขณะเดียวกันพบว่าในท้องถ่ินอีสาน และปรับความเช่ือก็เป็นส่วนหน่ึงของพุทธศาสนามาแต่สมยั
อดีต  เช่น การไหวผ้ีตาแฮก (ผีประจ าไร่นา) การแห่บั้งไฟ เป็นตน้ ชาวบา้นมกัท าพิธีกรรมต่างๆปะปน
กบัพิธีทางพุทธศาสนา สืบมาจนปัจจุบนั แต่ก็จะมีพระภิกษุหวัสมยัใหม่ท่ีเคร่งครัดในพุทธวิธี ซ่ึงจะไม่
ค่อยเห็นดว้ยกบัวธีิการเหล่าน้ีของชาวบา้น  

 เมืองอินทปัตถถู์กปกครองโดยพระยาหลวงเอกราช และนางสีดา พระโพธิสัตวไ์ดถื้อก าเนิดใน
ครรภ์นางสีดาในร่างของคนัคาก (คางคก) ในคืนหน่ึง นางสีดาฝันว่าพระอาทิตยต์กลงมาจากฟากฟ้า
แลว้ลอยเขา้มาในปากของนาง เม่ือกลืนลงทอ้ง เน้ือตวันางไดก้ลายเป็นสีเหลืองสดใสดัง่ทองค า ในฝัน
นั้นนางมีอิทธิฤทธ์ิเหาะเหินเดินอากาศได้ โดยเหาะไปยงัเขาพระสุเมรุแลว้กลบัมายงัเมืองอินทปัตถ์
ดงัเดิม แลว้สะดุง้ต่ืนจึงไดเ้ล่าความฝันถวายแก่พระสวามี พระยาหลวงล่วงรู้ในนิมิตฝันวา่ พระองคจ์ะมี
โอรสสืบราชสมบติัต่อไป 

 เม่ือตั้งครรภไ์ดค้รบ 12 เดือน นางก็ไดใ้ห้ก าเนิดกุมารเป็นตวัคนัคาก (คางคก) มีรูปร่างเหลือง
อร่ามดัง่ทองค า พระยาหลวงเอกราชดีใจมากได้สั่งให้จดัหาอู่ทองค ามาให้นอน จดัหาแม่นมมาดูแล
ใกลชิ้ด เม่ือเจา้ชายคนัคากเจริญวยั อายุได ้20 ปี คิดอยากจะมีคู่ครอง พระบิดาพยายามหาคู่ท่ีเหมาะสม
มาให ้แต่มีเหตุขดัขอ้งเน่ืองดว้ยรูปกายท่ีอปัลกัษณ์ผดิแผกไปจากมนุษยค์นอ่ืนๆ พระยาหลวงเอกราชจึง
ปลอบใจขอให้สะสมบุญบารมีต่อไปอีก เม่ือกลายร่างเป็นมนุษยเ์ม่ือใด จะยกทรัพยส์มบติัให้ปกครอง
บา้นเมืองสืบต่อไป ทา้วคนัคากจึงตั้งจิตอธิษฐาน ถา้มีบุญบารมีขอใหไ้ดคู้่ครองเป็นหญิงงาม พระอินทร์
จึงลงมาเนรมิตปราสาทแกว้ไวก้ลางเมือง ปราสาทมีขนาดใหญ่มาก ในปราสาทเต็มไปดว้ยอญัมณีท่ีมีค่า
ยิง่ นอกจากน้ีพระอินทร์ไดใ้ห้นางแกว้มาเป็นชายาทา้วคนัคาก และไดเ้นรมิตรูปกายเทา้คนัคากให้เป็น
มนุษยรู์ปงาม ต่อมาเม่ือพระยาหลวงเอกราชและนางสีดาทราบข่าว จึงได้เสด็จมาเยี่ยม พร้อมทั้งได้
จดัท าพิธีอภิเษกให้เทา้คนัคาก เป็นเจา้เมืองอินทปัตถ์ ท าให้บรรดาพญาเจา้เมืองทั้งหลายตลอดจนสัตว์
เดรัจฉาน ไดเ้ขา้มาขอเป็นบริวารอีกมากมายและเลิกนบัถือพระยาแถน  

 เม่ือพญาแถนทราบวา่พญาคนัคากไดค้รองเมืองอินทปัตถ์ มีบริวารมากมายจึงคิดอิจฉา หาทาง
กลัน่แกลง้ เพราะรู้ดีว่าพญาคนัคากมีบุญญาธิการและมีอิทธิฤทธ์ิมากซ่ึงเป็นภยัแก่ตนจึงวางแผนห้าม 
ไม่ให้ฝนตกลงมายงัมนุษยโลก ท าให้ส่ิงมีชีวิตเดือดร้อนทัว่พิภพนาน 7 ปี 7 เดือน 7 วนั บรรดาบริวาร
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ทั้งหลายจึงไปเฝ้าขอให ้พญาคนัคากหาทางแกปั้ญหาโดยปรึกษากบัพญานาค ท่าหลวงนาโคจึงไดท้ราบ
ว่า พญาแถนไม่ยอมให้บรรดานาคลงมาเล่นน ้ า ฝนฟ้าจึงไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล พญาคนัคากจึงยกทพั
บริวารไปเมืองแถน โดยให้พวก ครุฑ นาค ปลวก  มาก่อท ารับเป็นภูเขาเพื่อท าทางข้ึนเป็นรบกบัพญา
แถน เม่ือทุกอย่างพร้อมแลว้จึงยกพลไปรบกบัพญาแถน การสู้รบระหว่างพญาคนัคากกบัพระยาแถน
เป็นไปอยา่งดุเดือด ต่างคนต่างมีคาถาอาคม ผลปรากฏวา่ไม่มีใครแพใ้ครชนะ ในท่ีสุดจึงไดม้าชนชา้ง
กนั พระยาแถนพญาคนัคากจึงมีบญัชาใหพ้ระยาแถนยอมใหน้าคมาเล่นน ้ าเพื่อให้ ฝนไดต้กบนพื้นพิภพ
ดงัเดิม โดยพญาคนัคากจะใหเ้หล่าบริวารจุดบั้งไฟข้ึนเป็นสัญลกัษณ์ให้พระยาแถนทราบวา่ ถึงฤดูท านา
แลว้ใหพ้วกนาคมาเล่นน ้า ใหฝ้นตกลงไปเมืองมนุษย ์

 วรรณกรรมเร่ือง พญาคนัคาก เป็นการน าเอานิทานพื้นบา้นมาปรับให้เขา้กบัชาดกนอกนิบาต
ในพระพุทธศาสนา ใชส้อนคติธรรม ตามความเช่ือของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัประเพณี การขอฝน การแห่บั้ง
ไฟ เช่นเดียวกบัประเพณีบุญพระเวสส์ เทศน์มหาชาติไดอ้ยา่งกลมกลืน ท าให้การปลูกฝังความเช่ือใน
การศึกษา เร่ืองราวของพระพุทธศาสนา การบ าเพญ็เพียรภาวนาไดอ้ยา่งมัน่คงลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

 

3.  วฒันธรรมไทยในพทุธศาสนาทางสหธรรม 

 

สหธรรม คือ วฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนั เป็นแบบแผนความประพฤติท่ียอมรับกนัดีว่า มี
ความเหมาะสม แต่ไม่มีบทลงโทษชัดเจนเหมือนเนติธรรม เช่น การเข้าแถวเพื่อรับบริการต่าง ๆ 
ระเบียบในการประชุม มารยาทท่ีควรปฏิบติัในโอกาสต่าง ซ่ึงพระพุทธศาสนาท าให้คนไทยมีหลัก
ส าหรับอยู่ร่วมกนั เช่น แสดงหน้าท่ีของคนในสังคม ความสามคัคี และประเพณี เป็นตน้ว่าประเพณี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกนั ความมีน ้ าใจต่อกนั มีความเกรงใจกนั ขอ้น้ีก็มาจากสังคหวตัถุ (จตุ.
อัง.) ความรู้บุญคุณคนก็มาจากเร่ืองกตัญํูกตเวที(ทุก.อัง.) ประเพณีการทอดกฐินก็เน่ืองด้วย
พระพุทธศาสนา (กฐิน.มหา.ว.ิ) และหนา้ท่ีของบุคคลในสังคมนั้นๆ ท่ีพึงปฏิบติัต่อกนั (ปาฏิ.ที.) เหล่าน้ี
เป็นตน้ และประเพณีเผาศพก็ถือคติอยา่งถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เช่น   

ท้าวก า่กาด า : วรรณกรรมนิทาน 

 วรรณกรรมอีสานเร่ืองทา้วก ่ากาด า เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมในสังคมมนุษยป์ระการ
หน่ึงท่ียอมรับความรู้ความสามารถ ความดีงามท่ีแฝงอยูภ่ายในรูปกายแต่ มกัมองคนท่ีภายนอก รูปกายท่ี
อปัลกัษณ์  มกัเป็นท่ีรังเกียจของคนทัว่ไป แมก้ระทัง่แม่ของตนเองก็ไม่อยากจะเล้ียงดูลูก ดว้ยความ
รังเกียจทา้วก ่ากาด า จึงตอ้งน าไปลอยแพลงน ้ าไป วรรณกรรมอีสานท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี มีปรากฏหลาย
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เร่ืองท่ีกวไีดเ้สนอแนวคิดอีกแนวหน่ึง คือ ปฏิเสธความงามของตวัเอง เช่นเร่ืองพญาคนัคาก โดยตวัเอก
ท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี กวีผูป้ระพนัธ์มกัจะเน้นให้เป็นผูมี้คุณธรรมสูง มีปัญญาสูง และมีอภินิหารสามารถ
เอาชนะศตัรู ดว้ยปัญญาและคุณธรรม (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน , 2542:1600-1601) 

 เม่ือกล่าวถึงสามีภรรยาคู่หน่ึง แต่งงานอยูกิ่นกนัมานานถึง 7 ปี ท าอยา่งไรก็ยงัไม่มีบุตรสืบเช้ือ
สายสักที ฝ่ายภรรยาคิดอยากมีบุตรจึงไดเ้ตรียมเทียน 100 คู่พร้อมทั้งขา้วตอกดอกไม ้แลว้ชวนสามีไป
บนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอลูกต่อพระอินทร์ ดว้ยความสงสารพระอินทร์จึงสั่งให้เทพกินรีจุติไปเกิด
เป็นบุตรของนาง ก่อนท่ีทา้วเทพกินรีจะลงมาจากสวรรค ์พระอินทร์ไดป้ระทานธ ามรงคส์วมใส่น้ิวกอ้ย
พร้อมทั้งมีรับสั่งวา่ ถา้อยากอยูสุ่ขสบายไดเ้สวยเมืองเป็นพระยาใหย้กธ ามรงคแ์กวง่ข้ึนมาบนสวรรค ์แต่
ถา้ตอ้งการแกว้แหวนเงินทอง ใหก้วดัแกวง่พระธ ามรงคล์งในน ้า เม่ือกราบลาพระอินทร์เทพกินรีก็ไดล้ง
มาเกิดมนุษยโ์ลก  

 คืนหน่ึง ภรรยาไดฝั้นว่ามีแกว้ไพฑูรยสี์ด าดงัสีนิล ลอยเขา้ไปในปากของนางจึงกลืนกินแก้ว
ไพฑูรย ์ต่อมาแกว้ไพฑูรยไ์ดล้อยออกจากปากของนาง นางจึงใชมื้อควา้แกว้ไพฑูรยน์ั้นไวไ้ด ้พ่อคลาย
มือออกแกว้ไพฑูรยน์ั้นกลบัลอยจากนางไปอย่างรวดเร็ว เม่ือสะดุ้งต่ืนนางจึงเล่าความฝันให้สามีฟัง 
สามีไดฟั้งดงันั้นก็แน่ใจว่าจะตอ้งมีบุตรในเร็ววนัน้ี เวลาผ่านไปไม่นาน นางจึงตั้งทอ้งเม่ือครบก าหนด 
10 เดือน  นางก็ให้ก าเนิดบุตรชายท่ีมีรูปร่างหนา้ตาอปัลกัษณ์สีด าคลา้ยกบัลิง จึงเรียกช่ือวา่ “ทา้วก ่ากา
ด า” ในขณะท่ีญาติเม่ือไดม้าเยี่ยมกลบัพากนัหวัเราะเยาะลูกของนาง วา่มีหนา้ตารูปร่างอปัลกัษณ์ ท าให้
นางไดรั้บความอบัอายขายหนา้มาก นางจึงคิดหาทางก าจดัลูกให้พน้จากชีวิตของนาง โดยน าลูกนอ้ยไป
ทิ้งไวท่ี้กลางป่า แต่ฝ่ายสามีไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของภรรยา โดยใหเ้หตุผลวา่ รักลูกคนอ่ืนก็ไม่เหมือน
ลูกของตวัเอง ทั้งยงัขอร้องใหอ้ดทนเล้ียงดูต่อไป ถา้หากวา่มีบุญ วนัขา้งหนา้อาจจะพึ่งพาอาศยัได ้ส่วน
ญาติพี่นอ้งก็ไดม้าถามข่าววา่ลูกท่ีเกิดมาตายแลว้หรือยงัมีชีวิตอยู ่ถา้ยงัไม่ตายก็อดทนเล้ียงต่อไปจนโต
เป็นหนุ่ม อย่าได้คิดเอาไปทิ้งขวา้ง เพราะถึงแมว้่าท าการงานอะไรไม่ได้ก็ยงัใช้ให้เฝ้าบ้านได้ก็ยงัดี 
ระยะเวลาผา่นไป 1 ปีลูกนอ้ยก็ไม่ยอมพูดจากบัใคร นางจึงพูดกบัสามีอีกวา่ ให้เอาไปทิ้งขืนเล้ียงต่อไป
โตข้ึนคงเป็นใบพู้ดไม่ได ้สามีจึงต่อวา่นางท่ีคิดแต่จะเอาลูกไปทิ้ง นางจึงตอ้งจ าใจเล้ียงต่อมาอีกจนอายุ
ได ้3 ปี แต่ก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะพูดกบัใคร นานวนัเขา้นางยิ่งมีความโกรธแคน้คิดแต่เพียงว่าจะเอาไป
ลอยแพเท่านั้น วนัหน่ึงนางจึงฉุดกระชากทา้วก ่ากาด าจะเอาไปลอยแพ เม่ือสามีเห็นเขา้จึงเขา้ควา้มือลูก 
ไปอาบน ้ าป้อนขา้ว และพาทา้วก ่ากาด าเขา้นอน ตอนใกล้รุ่งคืนนั้นเอง ในขณะท่ีแม่ก าลงันอนหลบั
สนิท ทา้วก ่ากาด าไดพ้ดูกบัพ่อของตนวา่ ให้สู้อดทนเล้ียงลูกไว ้ต่อไปภายหนา้น้ีจะไม่ลืมพระคุณ ส่วน
กบัแม่นั้นให้พ่อหยา่กบันางเสีย เพราะชาติก่อนนางเกิดเป็นเสือ  เม่ือหยา่แลว้ลูกจะหาเมียสาวๆมาให ้
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พร้อมทั้งขา้วของเงินทองสมบติัอ่ืนๆ ลูกจะหามาให้ตามท่ีพ่อตอ้งการ รุ่งเช้าสามีจึงเล่าความจริงให้
ภรรยาฟัง นางจะพดูจาซกัถามปลอบโยนอยา่งไร เทา้ก ่ากาด าก็ไม่พูดดว้ย นางจึงไปหาหมอดูตรวจดวง
ชะตา ก็ทราบแลว้วา่ทา้วก ่ากาด าเป็นผูมี้บุญญาธิการมาเกิด แต่ไม่ไดบ้อกนาง แต่กลบับอกนางวา่ ให้เอา
ไปทิ้งถา้เกิดเล้ียงไวจ้ะสร้างความเดือดร้อนให้แก่บา้นเมือง เม่ือน าค าพูดของหมอดูมาบอกกบัสามี สามี
จึงไดแ้ต่ท าใจ จึงจดัแจงผกูแพและเตรียมขา้วปลาอาหาร ใหท้า้วก ่ากาด า จากนั้นจึงอุม้ทา้วก ่ากาด าลงแพ 
พร้อมกบัสั่งเสียวา่ บดัน้ีเวรกรรมไดท้  าให้เราสองคนพ่อลูก ตอ้งพลดัพรากจากกนั นบัแต่น้ีจะมีโอกาส
ไดพ้บกนัอีกหรือไม่ ก็แลว้แต่โชคชะตา ต่อไปภายหนา้ ถา้เจา้มีบุญไดค้รองเมืองเป็นพระยา ขอให้คิดถึง
พอ่พร้อมกบัยกมือไหวอ้ธิษฐาน ขอพรให้พระอินทร์ ครุฑ นาค ช่วยให้ลูกเดินทางปลอดภยั แพไดไ้หล
ทวนน ้าไปอยา่งรวดเร็ว หลงัจากท่ีลอยแพทา้วก ่ากาด าแลว้พอ่แม่ก็หยา่ร้างกนั 

 ทา้วก ่ากาด าอยูบ่นแพไดค้รบ 7 วนั แพก็ไดไ้ปหยดุอยูท่ี่ริมหาดทรายแห่งหน่ึง พระอินทร์ผูท้รง
เห็นเหตุการณ์โดยตลอด มีรับสั่งใหน้ารีนอ้ยแปลงร่างเป็นกาด าบินลงมาถามทา้วก ่ากาด าวา่ คิดอยากจะ
ไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ท่ีทิศใด ท้าวก ่ากาด าจึงตอบว่าแล้วแต่กาด าจะพาไป กาด าจึงพาบินไป
จนกระทัง่ถึงทางเขา้เมืองๆหน่ึง  

 กล่าวถึงยาย ยา่ ท าสวน ซ่ึงเป็นคนเฝ้าอุทยานใหพ้ระยา ซ่ึงเป็นเจา้เมืองฝันวา่ มีชา้งสารงาด าเขา้
มาในสวนกลว้ยท่ีนางเฝ้าอยู ่ เขา้มาหกัโค่นตน้ไมล้ม้ระเนระนาด นางจึงลงไปดู ปรากฏเห็นดาวลอยเขา้
มาในกระท่อม จึงตามจบัดาวไวแ้ละน าไปซ่อนไวใ้นห้องนอน เม่ือต่ืนข้ึนก็เลยแปลกใจท่ีฝันเช่นนั้น จึง
เดินไปดูสวนกลว้ย ซ่ึงสวนกลว้ยก็หกัลม้มากมายเหมือนในฝัน จึงกลบัมายงักระท่อม และไดท้  าห้างไป
ดกัไว ้ทา้วก ่ากาด าเห็นการกระท าของยาย ยา่จ  าสวน จึงวางแผนท าท่าติดบ่วง เม่ือยา่มาพบจึงน าทา้วก ่า
กาด าไปเล้ียงท่ีกระท่อมดว้ยกนั ผา่นไปหลายปี เม่ือทา้วก ่ากาด าโตเป็นหนุ่ม ย่าจ  าสวนผูมี้ภารกิจตอ้ง
เก็บดอกไมใ้นอุทยาน น ามาร้อยมาลยัไปถวายราชธิดาเจา้เมือง ทา้วก ่ากาด าจึงร้อยมาลยัเป็นรูปต่างๆ
ฝากยายไปถวายราชธิดาดว้ย 

 ส่วนนางลุนราชธิดาเจา้เมือง เม่ือไดรั้บพวงดอกไมท่ี้มีรูปร่างแปลกๆ ท าให้นางลุนอยากเห็น
หนา้เจา้ของดอกไม ้แต่ยา่จ  าสวนปิดบงัความจริงไม่อยากให้นางรู้ คืนนั้นนางไดฝั้นวา่ มีพระจนัทร์ลอย
เขา้มาในปราสาทของนาง มีแสงสวา่งไสวไปถึงเมืองฟ้าเมืองสวรรค ์จึงเล่าความฝันให้นางสนมก านลั
ฟัง จึงทราบวา่เป็นฝันท่ีดีอาจจะมีผูมี้บุญบนสวรรคล์งมาโปรดใหพ้บคู่ครอง  

 เม่ือนางลุนไดเ้ดินเท่ียวในอุทยาน ทา้วก ่ากาด าแอบดู และเกิดมีใจปฏิพทัธ์รักใคร่ คืนนั้นเอง
ทา้วก ่ากาด าจึงไปยืมแคนจากชายชาวบา้นมาเป่า  เสียงแคนของทา้วก ่ากาด าดงัไปทัว่เมือง แม่แต่เจา้
เมืองและนางลุนพระราชธิดา ก็รู้สึกพอพระทยัในเสียงแคน จึงสั่งใหเ้สนาอ ามาตยอ์อกสืบหาวา่ผูใ้ดเป็น
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คนเป่า  เม่ือทราบว่าเป็นทา้วก ่ากาด า ก็รับสั่งให้ทา้วก ่ากาด าเขา้ไปเป่าแคนถวายถึงในพระราชวงั 
จากนั้นไม่นานทา้วก ่ากาด าและนางลุนจึงลกัลอบไดเ้สียกนั ทา้วก ่ากาด าจึงได้ออ้นวอนให้ย่าจ  าสวน
ไปสู่ขอนางลุน ในคร้ังแรกพระยาไดเ้รียกราชธิดาทั้ง 7 คนเขา้เฝ้า  และเล่าให้ราชธิดาฟังวา่ทา้วก ่ากาด า 
ให้ยา่จ  าสวนมาขอแต่งงานกบัราชธิดา ราชธิดาทั้งหกรีบตอบทนัทีวา่ คนรูปร่างหนา้ตาอปัลกัษณ์อยา่ง
นั้น ไม่คิดจะเลือกเป็นคู่ครองเป็นแน่ เม่ือพระยาตรัสถามราชธิดาองคเ์ล็ก นางลุนจึงกราบทูลไปวา่ เร่ือง
น้ีแลว้แต่บิดาจะเห็นสมควรจดัให ้

 เม่ือพระยาไดรั้บค าตอบ จึงแจง้แก่ยา่จ  าสวนว่าทา้วก ่ากาด าจะตอ้งเตรียม ชา้งมา้อยา่งละ 1000 

ตวั พร้อมคนบนหลงัชา้งมาจ านวนเท่ากนั แกว้แหวนเงินทองอยา่งละแสนชัง่ หมู่ขา้ทาสบริวารอีก 1000 

คน พร้อมทั้งให้สร้างสะพานเงิน สะพานทองตั้งแต่อุทยานมาจนถึงหน้าปราสาทราชวงั แต่หากหา
สินสอดไม่ได ้จะสั่งใหป้ระหารชีวิตเสีย คร้ันเม่ือถึงเวลาทา้วก ่ากาด าก็สวมแหวนท่ีพระอินทร์ประทาน
ให ้พร้อมทั้งแกวง่แหวนลงในน ้ าและช้ีไปบนอากาศ ฉบัพลนัทนัใด พระอินทร์ก็ไดถ้ามทา้วก ่ากาด าวา่
มีความทุกขโ์ศกเศร้าในเร่ืองใด ทา้วก ่ากาด าจึงแจง้ไปวา่ อยากสร้างบา้นแปลงเมืองเสวยราชยเ์ป็นพระ
ยาและคิดมีคู่ครองไวเ้คียงแนบขา้ง พร้อมทั้งแจง้แก่พระอินทร์ไปวา่ส่ิงท่ีตอ้งการคือส่ิงใดบา้ง จากนั้น
พระอินทร์จึงไดเ้นรมิตให้ตามค าขอ และสอนทา้วก ่ากาด าว่า ให้ปกครองบา้นเมืองตามจารีตประเพณี 
ใหเ้ป็นผูท่ี้อยูใ่นศีลธรรม พร้อมทั้งใหศี้ลใหพ้รแลว้เสด็จกลบัไป 

 จากนั้นทา้วก ่ากาด าจึงไดน้ าขบวนชา้งมา้ขา้ทาสบริวาร มาตามสะพานเงินสะพานทอง ฝ่ายพระ
ยาเม่ือรับของถวายจากทา้วก ่ากาด าแลว้ ก็ไดใ้ห้คนไปเชิญราชธิดาคนสุดทอ้ง  ให้ออกมานัง่เคียงคู่กบั
ทา้วก ่ากาด าเพื่อท าพิธีอภิเษก มีการประพรมน ้ าทิพยห์อมกรุ่น พระยาไดอ้วยชยัให้พรและท าพิธีบายศรี
สู่ขวญั เม่ือเสร็จพิธี นางลุนราชธิดาและทา้วก ่ากาด าจึงไดก้ลบัไปยงัปราสาท และทา้วก ่ากาด าไดถ้อด
คาบแกว้ออกจึง เห็นความงามยากจะหาผูใ้ดมาเปรียบได ้ 

 จากนั้นทา้วก ่ากาด าไดเ้ชิญยา่จ าสวนมาท่ีปราสาท ประทานเส้ือผา้ผืนใหม่ให้ยา่เปล่ียน และได้
สวมแหวนใส่น้ิวกอ้ยให้ยา่ และท าพิธีฮดสรงตามโบราณราชประเพณี จดัตกแต่งบา้นใหม่ให้ยา่จ  าสวน 
พร้อมทั้ งข้าทาสรับใช้ ย่าจึงมีความสุขได้ท าบุญใส่บาตร เข้าวดัฟังธรรม มีข้าทาสชายหญิงคอย
ปรนนิบติัรับใช ้

 ต่อมาทา้วก ่ากาด าคิดถึงบิดา จึงกราบทูลลาพระยาเพื่อกลบัไปเยี่ยมบิดาพร้อมทั้งน านางลุน เม่ือ
พบบิดา ทา้วก ่ากาด าจึงเล่าเร่ืองราวทั้งหมดให้กบับิดาฟัง บิดาก็ร้องไห้ดว้ยความปิติยินดีในบุญบารมี
ของลูก ทา้วก ่ากาด าจึงท าพิธีฮดสรงและสร้างปราสาท ให้พ่ออยูต่ลอดไป พร้อมกบัปกครองบา้นเมือง
กบันางลุนอยา่งมีความสุขจนส้ินอายขุยั (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน , 2542:1601-1604) 
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 วรรณกรรมทา้วก ากาด า เป็นเร่ืองราวท่ีให้คติธรรมเก่ียวกบั ค่านิยมทางสังคมท่ีไม่ยอมรับ รูป
กายภายนอกท่ีอปัลกัษณ์ เป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม แต่กลบัไปนิยมชมชอบรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยสด 
งดงาม กว่าความงดงามภายใน ซ่ึงเป็นความรู้ ความสามารถ ความเฉียวฉลาด ความดีงาม ท่ีแฝงอยู่
ภายในรูปกาย ท่ีแทจ้ริง ถือไดว้่าเป็นวรรณกรรม ค าสอน เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมไดอ้ย่างลึกซ้ึงเป็น
อยา่งดี 

 

4.  วฒันธรรมไทยในพทุธศาสนาทางวตัถุธรรม 

 

วตัถุธรรม คือ วตัถุต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต เช่น บา้นเรือน ขา้ว
ของ เคร่ืองใช้ เส้ือผา้ อาหาร จากการสร้างของคน เพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนานั้นมีมากเหลือ
คณานบั กล่าวคือ  
  4.1  ด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง เช่น การท่ีชาติไทยมีโบสถ์ วิหาร ศาลา เรือ
สุพรรณหงส์ เจดีย ์เป็นตน้(เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกคือ พระปฐมเจดีย ์ซ่ึงสูงประมาณ 380 ฟุต) มีโบสถ์วดั
พระแกว้(บดัน้ีถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก) 
  4.2  ด้านประติมากรรม  การป้ันแต่ง  เ ช่น การป้ันหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น
(พระพุทธรูปนัง่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทย คือ พระพุทธรูปท่ีวดัจนัทรนิมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี และพระพุทธรูปท่ี
วดัเทพพิทกัษปุ์ณณาราม อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา สูง 145 ฟุต และพระพุทธรูปท่ีงามท่ีสุดในโลก คือ 
พระพุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก พระพุทธรูปยืนท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่จงัหวดัร้อยเอ็ด สูงกวา่ 101 ศอก พระ
แกว้มรกตเป็นพระพุทธรูปท่ีมีค่ามากท่ีสุดในโลก เป็นตน้) 
  4.3  ดา้นวรรณกรรมการแต่งหนงัสือ เช่น มีหนงัสือมหาชาติ สามคัคีเภทค าฉนัท ์ไตร
ภูมิพระร่วง ปฐมสมโพธิกถา จนัทโครพ และสังขท์อง เป็นตน้ 

4.4  ดา้นสังคีตศิลปะการบรรเลงดนตรี เช่น มีเพลงพระเจา้ลอยถาด เพลงตวงพระธาตุ 
เป็นตน้ 

  4.5  ดา้นนาฏศิลปะการแสดงรายร า เช่น การฟ้อนร าในงานแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็น
พุทธบูชา 

  4.6  ดา้นจิตรกรรมการเขียนภาพ เช่น มีจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระพุทธประวติับา้ง ทศ
ชาติบา้ง เหล่าน้ีลว้นเกิดมีข้ึนเพราะพระพุทธศาสนา 
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 พระพุทธศาสนาได้ให้ค าสอน แก่คนไทย กล่าวโดยสังเขปไดด้งัน้ี 

1.  ค  าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา แมจ้ะมีมากถึง 84,000 ขอ้ แบ่งตามลกัษณะออกเป็น 9 อยา่ง 
มีพระสูตรเป็นตน้ แต่เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้มีอยู ่3 ประการ คือ ละชัว่ทั้งปวง ท าดีให้บริบูรณ์ ท าใจให้
บริสุทธ์ิโดย มีวิมุติเป็นสาระส าคญั จ าแนกออกเป็น 2 อย่าง คือ ศีล (หมายถึงวินยัดว้ย) อนัเป็นค าสั่ง
หรือขอ้บงัคบัมิใหท้  า กบัธรรม คือค าสั่งสอนหรือขอ้ท่ีควรท า 

 ธรรมแมมี้มาก แต่ก็แบ่งไดเ้ป็นสองประการคือ เป็นธรรมท่ีควรละเวน้ กบัธรรมท่ีควรบ าเพ็ญ 
หรือเป็นธรรมท่ีให้ผลทางโลกคือ ขั้นโลกียะ หรือขั้นพื้นฐานคือ ขั้นมนุษยสมบติั และเทวะสมบติัแก่ผู ้
ปฏิบติั ผูมี้ภาวะอย่างคนทัว่ๆ ไปในโลก กบัให้ผลทางธรรม หรือขั้นสูง คือ โลกุตระ หรือนิพพาน
สมบติั ส าหรับผูต้อ้งการพน้จากภาวะอยา่งคนทัว่ๆ ไป 

 2.  พระพุทธเจา้ทรงน าเร่ืองท่ีรู้ๆ กนัอยูม่าสอน กล่าวคือ บางคนเม่ือเร่ิมศึกษาพระพุทธศาสนา
เกิดความรู้สึกว่า พระพุทธเจา้ทรงน าเร่ืองท่ีรู้ๆ กนัอยู่มาสอน เลยไม่สนใจ เพราะนึกว่าตนรู้แล้วไม่
อศัจรรยอ์ะไร คนอยา่งน้ีน่าจะไดรู้้สึกว่า ยงัมีเร่ืองอ่ืนอีกมากท่ีตนยงัไม่รู้ท่ีพระพุทธเจา้ทรงน ามาสอน 
และท่ีว่าตนรู้นั้ นก็ได้แค่รู้ แต่ไม่ได้คิด หรือรู้ไม่จริง เช่น รู้ว่าฝนตกก็รู้เท่าน้ี ไม่ได้คิดว่าจะมีหลัก
ความคิดอะไรเก่ียวกบัฝนตก(ไม่เหมือนพระพุทธเจา้ เช่น ทรงแสดงเร่ืองฝนไว ้4 ประเภท และทรง
เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของบุคคล 4 ประเภท ดงัในบาลีจตุกกนิบาต องัคุตตรนิกาย เป็นตน้) หรือรู้แต่
ว่าคนเกิดแลว้ตาย ก็แค่นั้น ไม่ได้คิด หรือคิดให้รู้จริงว่าก่อนตายควรท าอย่างไร หรือจะตายอย่างไรดี 
หรือจะมีวิธีแกก้ารตายอย่างไรบา้ง อย่างพระพุทธองค์ทรงคิดและให้ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ ท่ีตนนึกวา่รู้
แลว้ ก็มกัเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากเร่ิมการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือเพิ่งคิดไดเ้ม่ือศึกษาแลว้ แต่
เร่ืองน้ีเม่ือไดศึ้กษาไป ปฏิบติัไปมากๆ ความคิดวา่พระพุทธเจา้ไม่เท่าไรนั้น ก็จะค่อยหมดไป และจะยิ่ง
เกิดความอศัจรรยใ์นพระพุทธเจา้มากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจะตอ้งระวงัในเร่ืองน้ีอยา่ให้ความฉลาดของตนท าลายตนเองจนกลายเป็นคนโง่
ไปของจ าเป็นส าหรับชีวิตทางพระพุทธศาสนาและส าหรับชีวิตมีมาก แต่ท่ีจ  าเป็นแท้ๆ นั้น คนใน
ปัจจุบนัน้ีไดก้ าหนดไวว้า่มี 5 อยา่งคือ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยาส าหรับบ าบดัความเจ็บไข ้และ
การสืบพนัธ์ุ แต่พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงว่า ของจ าเป็นส าหรับชีวิตอย่างแทจ้ริง ถ้าไม่มีแล้วเป็นอยู่
ไม่ได้ หรือเป็นอยู่ยากนั้นมี 4 อย่างคือ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่อาศยั และยา ส าหรับขอ้ท่ี 5 นั้นไม่
จ  าเป็นอย่างแทจ้ริงเพื่อความมีชีวิตอยู่ เพราะเด็กเล็กและนกับวช แมไ้ม่ตอ้งใช้ก็มีชีวิตอยู่ได ้แต่ถา้จะ
กล่าวถึงแง่ความคงมีอยูแ่ห่งพลโลกแลว้ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
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 3.  ยาของพระพุทธศาสนา ท่ีส าคญั ยาอยา่งจ ากดัท่ีสุด หาง่ายท่ีสุด ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้
คือ ยาดองดว้ยน ้าปัสสาวะ และอีก 4 อยา่ง คือ ปัสสาวะ อุจจาระ(เผา) เถา้ และดิน ของ 4 อยา่งน้ีใชเ้ป็น
ยาได้ ช่ือว่า ยามหาวิกตั ขอ้น้ีแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงรู้วิชาการแพทยเ์ป็นอย่างดี แมแ้ต่ของต ่าๆ 4 
อยา่งน้ี ก็ทรงทราบวา่ท ายาแกไ้ขไ้ด(้พระกมัมฏัฐานมกัใชย้าสมอดองดว้ยน ้ าปัสสาวะใชแ้กไ้ข ้หมอบาง
คนท ายาแกไ้ขผ้สมดว้ยอุจจาระเผาเป็นเถา้ถ่าน) เม่ือเป็นอยา่งน้ียาสูงๆ พระองคก์็ยอ่มทรงทราบแน่นอน 
และการท่ีทรงแสดงเร่ืองอาการ 32 คือ อวยัวะในร่างกาย 32 ส่วน เร่ิมตั้งแต่อวยัวะภายนอก คือ ผม ขน 
เล็บ เป็นตน้ ภายในมี กระดูก หวัใจ ปอด มา้ม เป็นตน้ จนถึงอุจจาระเป็นท่ีสุด ขอ้น้ีแสดงวา่ทรงทราบ
เร่ืองสรีรวทิยา และยงัมีเร่ืองอ่ืนๆ อีกท่ีแสดงวา่ทรงทราบเร่ืองวชิาการแพทยอ์ยา่งกวา้งขวาง 

 4.  ปัญหาของคนไทยผูเ้ร่ิมศึกษาพระพุทธศาสนา คนไทยผูเ้ร่ิมศึกษาพระพุทธศาสนาและการ
ฟังเทศน์ มักประสบปัญหาคือ ไม่ค่อยรู้เร่ือง ทั้ งน้ีเพราะเหตุหลายอย่าง โดยเฉพาะค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีน ามาใชใ้นภาษาไทย ท่ีแปรความหมายไปจากภาษาเดิม เช่นค าวา่  
 เวทนา ของเดิมเป็นภาษามคธ แปลวา่ รู้สึกวา่ทุกข ์รู้สึกวา่สุข เป็นตน้ ในภาษาไทยน ามาใช ้แต่
แปลความหมายใหม่เป็นความสงสาร 

 สัญญา ภาษาเดิมแปลวา่ ความจ า แต่ในภาษาไทยน ามาใชแ้ละแปลความหมายไปจากเดิมวา่ ท า
ขอ้ตกลงกนั เม่ือพระเทศน์ในความหมายเดิมวา่ สัญญา ไม่เท่ียง บงัคบัไม่ได ้ผูฟั้งคิดในความหมายใหม่
ก็นึกคา้นว่า ท าไมจะไม่เท่ียง ท าไมจะบงัคบัไม่ไดเ้ม่ือผิดสัญญา สัญญาก็อยู่ในตูก้นัภยั ไปคนละเร่ือง
อย่างน้ี จึงไม่รู้เร่ืองกนั พระเทศน์ใช้ค  าว่าสัญญา ในความหมายเดิมของภาษามคธ แต่ผูฟั้งๆ ด้วยใช้
ความหมายใหม่จะฟังดว้ยความหมายเดิมก็ไม่มีความรู้ และไม่รู้ดว้ยวา่ความหมายเดิมเป็นอยา่งไร 

 ดงันั้น ผูเ้ร่ิมศึกษาพระพุทธศาสนา และเร่ิมการฟังเทศน์ท่ีเป็นคนไทย จึงควรศึกษาเร่ืองน้ีก่อน 
ใหมี้ความรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาพระพุทธศาสนา และฟังเทศน์ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เช่น 

 ผาแดงนางไอ่ 

ผาแดงนางไอ่ เป็นวรรณกรรมอีสานท่ีเล่าสืบต่อกนัมานานนบัพนัปี โดยมีเหตุการณ์ท่ีเล่าสืบ
ขานกนัมาตามต านานเช่ือวา่เป็นท่ีเกิด "หนองหาน" ตน้ล าน ้ าปาว เน้ือเร่ืองจะกล่าวถึง"ความรักระหวา่ง 

"หน่ึงหญิง สองชาย" มีฝ่ายหน่ึงพลาดรัก ถูกท าร้ายจนตาย ท าใหเ้กิดสงครามท าลายบา้นเมืองถล่มทลาย
เป็นหนองน ้าใหญ่หรือหนองหาน (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 2755-2756).   

วรรณกรรมเร่ืองผาแดงนางไอ่ เป็นวรรณกรรมท่ีปรากฏแพร่หลายอยา่งกวา้งขวางอีกเร่ืองหน่ึง
ท่ีชาวอีสานนิยมน ามาอ่านในงานบุญต่างๆ เช่น บุญงันเฮือนดี หรือใช้เทศน์ในวันส าคัญทาง
ศาสนา  และถือเป็นปฐมเหตุของ "ประเพณีบุญบั้งไฟ" ท่ีเรียกวา่บุญเดือนหก ท่ีชาวอีสานจะท าพิธีขอ
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ฝนดว้ยการจุดบั้งไฟบูชาพระยาแถน เพื่อให้ส่งฝนตกลงมาตามฤดูกาล ชาวไร่ชาวนาจะไดเ้ร่ิมไถหวา่น
ท านา วถีิชีวติท่ีปฏิบติัสืบต่อมาแต่คร้ังบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีชาวอีสานยงัเช่ือในเร่ืองของ
สายหน่อสายแนน(คู่ครอง) และเร่ืองความรักระหวา่งเพื่อนท่ีเรียกวา่ “เส่ียว”  

กษตัริยแ์ห่งเมืองเอกชะทีตา พระนามวา่ พระยาขอม มีมเหสีนามวา่ นางจนัทา มีพระธิดาท่ีทรง
พระสิริโฉมงดงามมาก คือ นางไอ่ค า คนทัว่ไปเรียกวา่ นางไอ่   พระยาขอมมีนอ้งชาย 2 คน คนหน่ึงให้
ครองเมืองเชียงเหียน อีกคนหน่ึงให้ครองเมืองสีแกว้ ยงัมีหลานอีก 2 คน คนพี่ให้ครองเมืองฟ้าแดดสง
ยาง คุณนอ้งให้ครองเมืองหงส์ ทั้งน้ีพระยาขอมไดแ้บ่งขา้ทาสบริวารรวมทั้งไพร่พลชา้งมา้ววัควายให้
คนละ 50,000 เท่าเทียมกนั  

คร้ันนางไอ่เจริญวยัได ้14 ปี นางยิ่งมีความงดงาม ข่าวความงามของนางไอ่ไดเ้ล่ืองลือไปยงั
เมืองต่างๆ แมแ้ต่ทา้วผาแดงเจา้เมืองผาโพง ซ่ึงเป็นเมืองนอกอาณาจกัรพระยาขอม รวมถึง ทา้วภงัคี ซ่ึง
เป็นลูกพญานาคก็ยงัแปลงกายมาชาโฉม พระยาขอมเห็นว่านางไอ่โตเป็นสาวแลว้ จึงจดัพิธีเส่ียงหา
ลูกเขย โดยก าหนดให้มีการจุดบั้งไฟแข่งกนั ถา้บั้งไฟของผูใ้ดข้ึนสูงท่ีสุด ผูน้ั้นจะไดเ้ป็นลูกเขย ท าให้
เจา้เมืองต่างๆ ก็บั้งไฟมาเขา้ร่วมแข่งขนัการจุดบั้งไฟในคร้ังน้ี ปรากฏว่าบั้งไฟของทา้วผาแดงจุดข้ึน
สูงสุดจึงเป็นผูช้นะ 

ส่วนทา้วภงัคี ได้แปลงกายเป็นกระรอกเผือกแขวนขอทองค าท่ีคอ เดินไต่ไปมาบนตน้ไม ้ขอ
ทองค าท่ีคอก็จะมีเสียงดงักงัวาน นางไอ่ไดย้ินจึงเปิดหน้าต่างออกมา เห็นกระรอกเผือก และอยากได้
กระรอกเผือกตวัน้ีมาก จึงสั่งให้บ่าวไพร่ช่วยกนัลอ้มจบั แต่ไม่มีใครสามารถจบักระรอกเผือกตวัน้ีได ้
นางอายจึงใช้ธนูยิงกะรอกเผือก ก่อนตายทา้วภงัคีไดอ้ธิษฐานขอให้เน้ือของตนมีปริมาณเพิ่มข้ึน เพื่อ
น าไปเล้ียงคนไดท้ั้งเมือง เม่ือผูใ้ดกินแลว้ขอให้เมืองน้ีล่มจมหายไป  ชาวเมืองทุกคนต่างไดรั้บส่วนแบ่ง
ของเน้ือกระรอกเผอืกในคร้ังน้ี ยกเวน้บรรดาพวกแม่หมา้ย 

เหตุการณ์เป็นไปดงัค าอธิษฐานของทา้วภงัคี นัน่คือกลางดึกคืนนั้น พระยานากไดพ้าพรรคพวก
มาถล่มเมืองพญาขอม ทา้วผาแดงเห็นเหตุการณ์คบัขนัจึงรีบพานางไอ่ข้ึนมา้บกัสาม หนีออกจากเมือง 
วิง่ไปขา้งหนา้ แผน่ดินก็ถล่มไล่ติดตามมาอยา่งกระชั้นชิด นางไอ่ไดโ้ยนของทิ้งลงไปเพื่อ ใหม้า้เร่งฝีเทา้
ไดเ้ร็วข้ึน บริเวณนั้นจึงเรียกวา่ “หนองฆอ้ง” ต่อมานางก็ทิ้งแหวนลงไปอีก กลายเป็น “หนองแหวน” 
และพระยานาคได้แปลงร่างเป็นขอนไม้กั้นทางไวไ้ม่ให้ม้าวิ่งผ่านไปได้ ม้าบกัสามก็กระโจนไป
ขา้งหน้าอย่างสุดแรง เพื่อขา้มขอนไม้ท าให้นางไอ่ตกจากหลังมา้จมลงไปในดินท่ีถล่มลง เสียชีวิต
แผน่ดินก็หยดุถล่มทนัที 
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ทา้วผาแดงเศร้าโศกเสียใจเป็นอยา่งมาก จนตรอมใจตาย แลว้ก็ยงัตามลา้งแคน้กนัต่อไปอีก โดย
ผีทา้วผาแดงไดน้ ากองทพัไปรบกบัพญานาค ผลดักนัแพผ้ลดักนัชนะ จนร้อนถึงพระอินทร์ตอ้งลงมา
ตดัสินความ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากนางไอ่ไดอ้ธิษฐานไวแ้ต่ชาติก่อนวา่ นางจะไม่แต่งงานกบัผูใ้ดเลย การ
รบของทั้งสองฝ่ายจึงยติุลง 

ดงันั้นเมืองของนางไอ่ไดก้ลายเป็นหนองน ้ าใหญ่ เช่ือว่าเป็น หนองหาน ในจงัหวดัสกลนคร
ปัจจุบนั กลางหนองหานมีดอนโผล่ข้ึนมา เรียกวา่ ดอนแม่ม่ายหรือ เมืองแม่หมา้ยไม่ล่มจม เพราะไม่ได้
กินเน้ือกระรอก จากหนองหานมีร่องเป็นทางน ้ าไหล ชาวบา้นเช่ือวา่เกิดจากรอยเทา้มา้บกัสามของทา้ว
ผาแดง ส่วนบั้งไฟท่ีจุดในวนัแข่งขนัชาวบา้นเช่ือวา่ บั้งไฟบั้งหน่ึงไดไ้ปตกถึงภูเวียง ท าให้เกิดหนองน ้ า
ใหญ่ข้ึนอีกแห่งหน่ึงจนปัจจุบนัน้ี  

วรรณกรรมทอ้งถ่ินเร่ือง ผาแดงนางไอ่ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักของชายหนุ่ม หญิงสาว ท่ี
ผูกติดกบัต านานท่ีหนองหาน ตน้ก าเนินล าน ้ าปาว หรือเทือกเขาภูพานในจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายและกลายเป็นประเพณี การท าบุญบั้งไฟ ของชาวอีสานตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบนัก่อนท่ีจะลงมือท าไร่นาตามฤดูกาล มีคุณค่า คติธรรม ทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี และความ
เช่ือทางดา้นสังคมทอ้งถ่ินท่ียดึโยงกบัพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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