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บทคดัย่อ 

 

วทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม ๒) เพื่อศึกษาพลีกรรม

ในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง

เอกสารโดยการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น พระไตรปิฎก งานวิจยัของนกัวิชาการ ตลอดจน

ผลงานของผูรู้้พลีกรรมทางพระพุทธศาสนา  

ผลการวจัิยพบว่า 

๑. พลีกรรม คือ การบวงสรวง, เคร่ืองบวงสรวง, และการบูชา ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการ

เสียสละส่ิงของต่าง ๆ เพื่อผูอ่ื้น พลีกรรมมีวิวฒันาการมาจากความเช่ือเป็นแรงจูงใจ เช่ือในพระเจา้ 

เช่ือในกฎแห่งกรรม มนุษยเ์กิดความกลวั และมีความตอ้งการท่ีจะให้มีชีวิตรอดพน้จากอนัตรายท่ี

เกิดข้ึนจากความร้อน ความหิวกระหาย และความหนาว โดยเช่ือวา่ส่ิงต่าง ๆ ในโลกมีฤทธ์ิมีอาํนาจ

สามารถดลบนัดาลใหคุ้ณ ใหโ้ทษ ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความสะดุง้กลวัภยัท่ีจะเกิดข้ึน จึงมีการ

บูชา บวงสรวงและทาํพลีกรรมต่าง ๆ จนกลายมาเป็นความเช่ือท่ีฝังลึกอยูใ่นจิตใจของมนุษยต์ั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั 
๒. พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ การสละส่ิงของท่ีหามาไดต้ามกาํลงัของตน เพื่อ

อนุเคราะห์และสงเคราะห์ญาติมิตรบริวารมี ๕ ประการ บาํรุงญาติ (ญาติพลี) ตอ้นรับแขก (อติถิพลี) 

ทาํบุญอุทิศใหผู้ต้ายไปแลว้ (ปุพพเปตพลี) บาํรุงราชการ (ราชพลี) ทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา (เทวตาพลี) 

 ๓. คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทมี ๔ ดา้น คือ ๑) ดา้นการบาํรุงตน คือ ควรใช้

ปัญญาในการใชจ่้ายทรัพย ์๒) ดา้นครอบครัว คือ การสงเคราะห์ญาติดว้ยอามิสและธรรม ๓) ดา้น

การศึกษา คือ เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีให้แก่กนั ๔) ดา้นสังคม คือ ส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกนั

อยา่งสันติสุข ๕) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ คือ ยอมรับในการไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์
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ABSTRACT 

 The objectives of this thesis were as follows: 1) to study the concept of religious offering 

2) to study the religious offering in Theravāda Buddhist philosophy, and 3) to analyze the values 

of religious offering in Theravada Buddhist philosophy. The study was a documentary research 

by studying data from various sources such as the Holy Scriptures (Tipitaka), the scholars’ 

research and the creation of knowledge in religious offering of Buddhism. 

Research finding were as follows: 

1. Religious offering is sacrificial offering on the altar of the building and also to 

sacrifice for others sacrificial materials have evolved from the faith. Motivation is belief in God. 

Believe in Karma. Human fear and wants to make a living away from the dangers of heat, hunger 

and cold by the belief that things in the world have the power to effect foreign inspires you to 

blame. The events have a fear of danger that can happen to a sacrificial altar and sacrifice 

different beliefs become deeply embedded in the human mind from past to present.  

2. Religious offering in Theravada Buddhist philosophy is to be acquired by taking items 

that are for their courtesy and family housing has, is the fivefold offering; offering to kinsfolk 

(ñatiplī), guest (atiṭhiplī), the departed (pubbapetaplī) king (rajhaplī) and the gods (tevatāplī). 

3. There are 5 aspects of Religious offering value in Theravāda Buddhist philosophy as 

follow: 1) the maintenance of their own by using the intellectual property in spending, 2) the 

family by housing the relative whit incentive and fairness, 3) the education by be a good friends, 

4) the society by encouraging people to live together in peace in the society, and 5) the quality of 

life by recognizing as the man does.   
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วทิยานิพนธ์น้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความเมตตาอนุเคราะห์จากบุคคลหลาย

ฝ่ายท่ีได้ช่วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบนัท่ีประสิทธ์ิ

ประสาทความรู้ระดบัปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงในพระคุณ

ทุกท่านอยา่งสูงยิง่หาท่ีเปรียบมิได ้จึงขอนาํมากล่าวดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณพระมหาบุญศรี �าณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) รักษาการคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั และคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา

ความรู้ระดบัมหาบณัฑิตสาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา 

ขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน มีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)

เป็นประธาน และคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ในการสอบคุณภาพการวิจยั ท่ีได้ให้คาํแนะนาํ

ช้ีแจงการจดัทาํวิทยานิพนธ์ให้ไดม้าตรฐานตามรูปแบบของทางมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั

ขอบคุณรองศาสตราจารยว์ิรัตน์ กางทอง อาจารยท่ี์ปรึกษา และพระมหาสมบติั คุเณสโก (ดร.) ท่ี

ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ แกไ้ขเพิ่มเติมเน้ือหาจนวทิยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัทุกท่านท่ีอาํนวยความ

สะดวกดว้ยดีเสมอมาไดแ้นะนาํการจดัรูปแบบการพิมพใ์หต้รงตามรูปแบบและตามมาตรฐานของ

มหาวทิยาลยัจนสาํเร็จลงดว้ยดี ตลอดเพื่อนนกัศึกษาทุกท่านท่ีคอยใหก้าํลงัใจดว้ยดีเสมอมา 

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัมีความซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณมารดาบิดาญาติมิตรทุกท่านท่ีคอยห่วงใย

ใหค้วามสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา มีพระครูชยัมงคลวรกิจ  เจา้คณะตาํบลระเวยีง (พระอุปัชฌาย)์ และ

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต  เจา้อาวาสวดัมหาสวสัด์ินาคพุฒาราม เมตตาให้ท่ีพกัพิงตลอดการศึกษาจนจบ

หลกัสูตร อาจารยทุ์กท่านผูใ้หก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์น้ีเสร็จไดด้ว้ยดี ขออาํนาจคุณ

พระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมจงดลบลัดาลคุม้ครองผูมี้พระคุณทุก ๆ ท่านใหมี้ความสุข มีปัญญารู้แจง้

ในธรรมดว้ยเทอญ 
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  ๒.๕.๒ ส่ิงทีใ่ช้ในพธีิกรรม ๔๑ 

  ๒.๕.๓ ข้ันตอนการทาํพธีิ ๔๑ 

 ๒.๖ ประโยชน์ของการทาํพลกีรรม ๔๔ 

  ๒.๖.๑ ประโยชน์ปัจจุบัน ๔๔ 

  ๒.๖.๒ ประโยชน์ในอนาคต ๔๔ 

  ๒.๖.๓ ประโยชน์สูงสุด ๔๕ 

 ๒.๗ สรุปแนวคิดเกีย่วกบัพลกีรรม ๔๕ 

 

บทที ่๓ พลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท ๔๘ 

 ๓.๑    ความหมายของพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๔๗ 

 ๓.๒ ความเป็นมาของการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๕๔ 

 ๓.๓ จุดมุ่งหมายของการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๗๐ 

 ๓.๔ ประเภทของพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๗๗ 

  ๓.๔.๑ ญาติพล ี ๗๗ 

  ๓.๔.๒ อติถิพล ี ๗๙ 

  ๓.๔.๓ ปุพพเปตพล ี ๘๐ 

  ๓.๔.๔ ราชพล ี ๘๓ 

  ๓.๔.๕ เทวตาพล ี ๘๓ 

 ๓.๕ ลกัษณะของการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๘๕ 

  ๓.๕.๑ ลกัษณะของการทาํพลกีรรมด้านบุคคล ๘๕ 

  ๓.๕.๒ ลกัษณะของการทาํพลกีรรมด้านวตัถุ ๘๗ 

 ๓.๖ สรุปพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๘๙ 

    

บทที ่๔ วเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท ๙๑ 

 ๔.๑ วเิคราะห์คุณค่าของการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๙๑ 

  ๔.๑.๑ คุณค่าพลกีรรมด้านการบํารุงตนเอง ๙๒ 

  ๔.๑.๒ คุณค่าพลกีรรมด้านครอบครัว ๙๓ 

  ๔.๑.๓ คุณค่าพลกีรรมด้านการศึกษา ๙๔ 

  ๔.๑.๔ คุณค่าพลกีรรมด้านการพฒันาสังคม ๙๘ 



 

  ซ 

 

  ๔.๑.๕ คุณค่าพลกีรรมด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ ๙๙ 

  ๔.๑.๖ สรุปการวเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพุทธปรัชญาทั้ง ๕ ด้าน ๑๐๓ 

 ๔.๒ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๐๔ 

  ๔.๒.๑ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการบํารุงญาติ (ญาติพล)ี ๑๐๔ 

  ๔.๒.๒ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการต้อนรับปฏิสันถาร (อติถิพล)ี ๑๐๕ 

  ๔.๒.๓ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการทาํบุญอุทิศให้บุพการี  ๑๐๖ 

  ๔.๒.๔ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการเสียภาษีบํารุงราช (ราชพลี) ๑๐๘ 

  ๔.๒.๕ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการทาํบุญอุทิศให้แก่เทวดา  ๑๐๙ 

 ๔.๓ วเิคราะห์คุณค่าด้านประโยชน์ของการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๑๑ 

  ๔.๓.๑ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๑๑๑ 

  ๔.๓.๒ ประโยชน์ในอนาคต ๑๑๒ 

  ๔.๓.๓ ประโยชน์สูงสุด ๑๑๒ 

 ๔.๔ วเิคราะห์คุณค่าด้านโทษของการไม่ทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๑๔ 

  ๔.๔.๑ โทษในปัจจุบัน ๑๑๔ 

  ๔.๔.๒ โทษในอนาคต ๑๑๔ 

 ๔.๕ สรุปผลการวเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๑๕ 

     

บทที ่๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๑๙ 

 ๕.๑   บทสรุป ๑๑๙ 

  ๕.๑.๑ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัพลกีรรม ๑๑๙ 

  ๕.๑.๒ ศึกษาพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๒๐ 

  ๕.๑.๓ วเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๒๒ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ  

  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๒๒ 

  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย ๑๒๓ 

บรรณานุกรม ๑๒๔ 

  

ประวตัิผู้วจิัย ๑๒๘ 
 



 
 

 
 

 

 

บทที ่๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การทาํพลีกรรม เกิดจากความเช่ือเดิม คือ การทาํพลีกรรมยญั การบาํรุงพืชพนัธ์ุธญัยาหาร

การส่งเสริมทางการเกษตร บาํรุงขา้ราชการ และส่งเสริมคนดีมีความสามารถมีประโยชน์เป็นไป

ในทางสามคัคี ก่อเกิดความสงบสุขแก่บา้นเมือง ปราศจากโจรผูร้้ายไม่ต้องระแวงภยัส่ิงต่าง ๆ 

เหล่าน้ีเรียกว่า พลีกรรม ต่อมาไดมี้การพฒันาไปสู่การแสวงหาความบริสุทธ์ิ โดยการประพฤติดี

ปฏิบติัชอบ เพื่อการอยู่ดว้ยกนัอยา่งมีแบบแผนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีซ่ึงการทาํพลีกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากหลกัคาํสอนใหม่ โดยอาศยัความเช่ือเดิมท่ีมีอยู่เป็นฐานทางความคิด พระพุทธเจา้ทรง

เห็นวา่การทาํพลีกรรม ไม่ควรนาํเอาชีวิตของสัตวอ่ื์นมาสังเวยเซ่นสรวง แต่โดยมากการดาํเนินชีวิต

ของมนุษย ์เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือ เม่ือธรรมชาติเกิดการแปรปรวน ทาํให้มนุษยเ์กิดความ

กลวัต่อภยัธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน จึงมีการแสวงหาวิธีการป้องกนัตนดว้ยความเช่ือต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

โดยอาํนาจล้ีลบัว่า ผีสาง เทวดาเป็นผูส้ร้างข้ึนจึงประกอบพิธีเซ่นสรวง ออ้นวอน เพื่อไม่ให้ภยั

เหล่าน้ีเกิดข้ึนกับตนเอง ด้วยการนําวตัถุต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองบรรณาการตอบแทน เพื่อขจดัภยั

เหล่านั้นใหพ้น้ไปจากตนตามความเช่ือ เช่น พลีกรรมในสมยัพุทธกาล พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถร

วาท ยงัเก่ียวกับ การบูชา การเคารพ การบวงสรวงและการให้ปันส่ิงของ เพื่อประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวว้า่ ทท ํปิโย โหติ ภชนฺติ พหู แปลวา่ ผูใ้หย้อ่มเป็นท่ีรัก คนหมู่มากยอ่มคบเขา 

คาํท่ีพระพุทธองคต์รัสไวน้ั้น เป็นคาํสอนท่ีฆราวาสทั้งหลายควรท่ีจะนาํมาประพฤติปฏิบติั การให้

ปันส่ิงของท่ีตอ้งมีผูรั้บนั้น พระพุทธศาสนาเรียกวา่ ทานมีปฏิคาหกคือ ตอ้งมีผูม้ารับทาน มีผูรั้บของ

ถวายคืออามิสทานไดแ้ก่การให้วตัถุส่ิงของต่าง ๆ เป็นทานทรัพยสิ์นเงินทองภายนอก ทั้งเป็นส่ิงท่ี

รัก เช่น เลือดเน้ือ แขน ขา และวตัถุท่ีหวงแหนท่ีสุดคือ การสละชีวิต ธรรมทาน ไดแ้ก่ การให้ธรรม

เป็นทาน เช่น ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ แนะนาํสั่งสอนใหส้ามารถรู้จกัพึ่งตนเองไดต่้อไป  

พระพุทธองคย์งัทรงสอนให้ทาํทานอย่างมีขอบเขตและมีเหตุผลในพุทธปรัชญาเถรวาทมี

พระสูตรอยู่สูตรหน่ึงคือ ปัตตกมัมสูตร ไดก้ล่าวถึงผูท้าํพลีกรรมสรุปใจความสําคญัไดว้่า ทรัพยท่ี์

ไดม้าโดยธรรมเป็นการสมควรเป็นการชอบแก่เหตุ โภคทรัพยท์ั้งหลายเราไดบ้ริโภคแลว้ คนท่ีควร

เล้ียงเราได ้เล้ียงแลว้ เราไดข้า้มพน้อนัตรายทั้งหลายไปแลว้ทกัษิณามีผลอนัเลิศเราไดใ้หแ้ลว้ 



 

๒ 

 

อน่ึงพลีกรรม ๕ ประการ คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี เทวตาพลี และราชพลี เราไดก้ระทาํแลว้

ท่านผูมี้ศีลสํารวมอินทรียป์ระพฤติพรหมจรรย ์ เราไดบ้าํรุงแลว้ บณัฑิตอยู่ครอบครองเรือน พึง

ปรารถนาโภคทรัพย ์เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราไดบ้รรลุแลว้ โดยลาํดบั กรรมท่ีไม่เดือดร้อน

ในภายหลงัเราไดก้ระทาํแลว้ นรชนผูมี้อนัจะตายเป็นสภาพ เม่ือคาํนึงถึงเหตุน้ี เป็นผูต้ ั้ง อยูแ่ลว้ใน

ธรรมของพระอริยะ บณัฑิตทั้งหลายยอ่มสรรเสริญ  เขาในโลกน้ีทีเดียว คร้ันเขาละไปแลว้ ยอ่ม

บนัเทิงในโลกสวรรค ์การอุทิศแบบน้ียอ่มสาํเร็จแก่ญาติทั้งหลายได ้ 

จะเห็นไดว้่า พลีกรรม ทั้ง ๕ น้ีมีวิวฒันาการมาจากความเช่ือ สมยัก่อนมนุษยย์งัไม่เขา้ใจ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ไดดี้พอ จึงนบัถือแม่นํ้ า ภูเขา ตน้ไม ้พระจนัทร์ พระอาทิตยแ์ละดวงดาวต่าง ๆ ใน

โลกวา่มีฤทธ์ิมีอาํนาจสามารถดลบนัดาลใหคุ้ณใหโ้ทษ เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางดีและทางร้ายได้

มีความสะดุง้กลวัภยัท่ีจะเกิดข้ึน ความเช่ือและการทาํพลีกรรมต่าง ๆ จึงกลายมาเป็นความเช่ือ ท่ีฝัง

ลึกอยูใ่นจิตใจของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมว้า่ยุคน้ีความเช่ือทางวิทยาศาสตร์จะเจริญมาก

ข้ึน มีการรู้ทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นแต่ยงัมีการทาํพลีกรรมกนัอยู ่เพื่อการอุทิศตามความเช่ือส่ิง

เหล่านั้นก็ยงัฝังแน่นในจิตใจมนุษยเ์สมอมา ทาํให้มนุษยห์าวิธีการท่ีจะทาํให้ตนเองปลอดภยัจาก

อนัตรายเหล่านั้นมีการเซ่นสรวงบูชาเพื่อให้คุม้ครองป้องกนัภยั พระพุทธองคต์รัสวา่จริงแลว้ การ

ตายไม่ใช่เร่ืองใหญ่ เพราะเป็นเพียงจิตขณะเดียวท่ีเกิดข้ึนทาํให้เคล่ือนจากความเป็นบุคคลน้ีในชาติ

น้ี และไม่สามารถกลบัมาเป็นบุคคลน้ีไดอี้ก แต่จะเกิดข้ึนเม่ือใดไม่มีใครทราบได ้ขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่

น้ีจึงเป็นส่ิงสําคญัการฟังธรรม ศึกษาธรรมและอบรมเจริญปัญญาเพื่อสะสมกุศลในชีวิตประจาํวนั 

ตามกาํลังย่อมเป็นส่ิงท่ีสมควรยิ่งโดยเฉพาะพลีกรรมซ่ึงหมายถึงการสละเพื่อการสงเคราะห์

อนุเคราะห์นบัไดว้า่เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัยิง่ในชีวติประจาํวนัของเรา 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิดทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัพลีกรรมว่าเป็น

อยา่งไร ? รวมไปถึงความเป็นมาพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทอยา่งไร ? และประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การทาํพลีกรรมทั้ง ๕ คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี เทวตาพลี และราชพลีน้ีมีคุณค่าในด้าน

ใดบา้ง โดยงานวิจยัน้ีไดต้ั้งไว ้๕ ประเด็นคือ ดา้นการบาํรุงตน ดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้น

สังคม และในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้งตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้นมีความ

ชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

๑.๒.๑  เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม 

๑.๒.๒  เพื่อศึกษาพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๑.๒.๓  เพื่อวเิคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  



 

๓ 

 

 

๑.๓  ขอบเขตการวจิัย 

การวิจยัน้ี ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัพลีกรรมท่ีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยการศึกษา

จากเอกสาร ไดแ้ก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และเอกสารตาํราวิชาการทางพุทธศาสนาเป็นหลกั 

ส่วนข้อมูลเก่ียวกับศาสนาอ่ืนจะนํามาเพียง ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํพลีกรรมเท่านั้น เพื่อให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ เอกสารตาํราทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีคน้ควา้อาจจะอา้งถึงคมัภีร์ดั้งเดิม

ของศาสนาพราหมณ์ และฮินดูบา้ง เพราะเป็นตน้กาํเนิดการทาํพลีกรรม ในงานวิจยัน้ีเบ้ืองตน้จะ

ศึกษาแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลีกรรมโดยขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

๑.๓.๑  แนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม 

๑.๓.๒  พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๑.๓.๓  คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

  

๑.๔ วธีิดําเนินการวจิัย 

ในการวจิยัมีขั้นตอนดงัน้ี 

๑.๔.๑ ศึกษาคน้ควา้ ขอ้มูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary sources) คือ พระไตรปิฎก  

๑.๔.๒ ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) คือ อรรถกถาและ

ปกรณวเิสส  ตลอดทั้งตาํราวชิาการ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี 

๑.๔.๓ นาํข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาทาํการศึกษา

ตีความ วิเคราะห์ในประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ของการวิจยัมารวบรวมเรียบ

เรียงเสนอผลงานวจิยัเป็นรูปเล่มวทิยานิพนธ์เชิงพรรณนา 

 

๑.๕  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้นําเอกสารและงานวิจัยท่ีมีเน้ือหาสาระสอดคล้องท่ีมีการกล่าวถึง

เก่ียวกบัพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทมานาํเสนอสนบัสนุน เพื่อให้งานวิจยัน้ีมีความน่าเช่ือถือ

มากยิง่ข้ึน โดยแบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ คือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑.๕.๑  เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

เสถียร พนัธรังสี ศาสนาเปรียบเทียบ ไดก้ล่าวถึงการอุทิศบุญ หรือการบูชาการสังเวยดวง

วญิญาณดว้ยขา้วสุก ผูท้าํพิธีควรใหเ้ป็นลูกชายเพราะจะช่วยบรรพบุรุษ มีบิดามารดาให้พน้จากนรก

ขุมปุตตศราทธ์ คร้ังแรกทาํก่อนเอาศพไปเผา กระทาํตลอดไป ๑๐ วนั ตั้งแต่วนัตายจนถึงวนัท่ี ๑๑ 



 

๔ 

 

กระทาํเป็นการรวมญาติโดยฝ่ายญาติแม่และญาติพ่อข้ึนไป ๓ คนและลงมาอีก ๓คน  จะตอ้งทาํไป

เดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยตลอด ๑ ปี0

๑ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ ได้อ้างถึง 

กูฏทณัฑสูตร ใจความโดยสรุปดงัน้ี  ในกฏูทณัฑสูตร สะทอ้นใหเ้รามองเห็นความสําคญัของปัญหา

ดงักล่าวคือ เม่ือวเิคราะห์จากประเด็นดงักล่าวพบวา่ การท่ีพระเจา้มหาวิชิตราชทรงเพียบพร้อมไป

ดว้ยโภคสมบติั มนุษยส์มบติั และยงัปรารถนาให้ส่ิงเหล่าน้ี ยงัคงอยูก่บัพระองคต์ลอดระยะเวลาท่ี

พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู่ ทรงดาํริตามวิธีการท่ีนิยมกระทาํในยุคนั้นคือ การบูชายญั มุ่งหวงัว่า

สามารถสร้างความพอใจใหแ้ก่เทพเจา้ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จเหล่านั้น1

๒ 

อดิศักดิ์ ทองบุญ ไดอ้า้งถึง พระปรีชาสามารถในการสอนของพระพุทธเจา้ ในกูฎทนัตสูตร

ทรงสร้างศรัทธาในมหายญัตามความเช่ือของพราหมณ์ โดยทรง นาํเร่ืองการประกอบพิธีบูชามหา

ยญัซ่ึงมีคุณสมบติั ๓ ประการ มีองค์ประกอบ ๑๖ ประการ ของพระเจา้มหาวิชิตราชมาเล่าให้ฟัง

อย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ทรงเน้นถึงการตระเตรียมการกนัอย่างมโหฬาร เพื่อปูทางไปสู่

เป้าหมายดงักล่าวและทรงทาํไดส้าํเร็จ เพราะกูฏทนัตพราหมณ์และคณะเช่ือวา่เป็นเร่ืองจริง และให้

ผลไดจ้ริง แต่เพราะทรงเนน้ถึงการเตรียมการอยา่งมโหฬาร ทาํให้กูฏทนัตพราหมณ์ทูลถามอีกถึง

การบชูายญัท่ีมีการเตรียมการนอ้ย แต่มีผลมาก ซ่ึงเขา้เป้าหมายของพระองค2์

๓ 

อา ช ว์ ภู ริช ญ์  น้อ มเ นียน วา รส า รศา ส นา แล ะ วัฒ นธรรม  วิทย า ลัย ศ าส นศึ ก ษ า

มหาวทิยาลยัมหิดล ไดใ้หท้ศันะการบูชายญัหรือยญัพิธี ในเมืองพาราณสี เมืองพิธีกรรมริมฝ่ังแม่นํ้ า

คงคาไวว้า่ในตาํนานคมัภีร์ปุราณะ พระพรหมไดป้ระกอบพิธีบูชายญัช่ือ อัศวเมธ คือการฆ่ามา้

จาํนวนทั้งส้ิน ๑๐ ตวั เพื่อบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ ณ บริเวณท่านํ้ าแห่งน้ี ดงันั้นบริเวณท่าแห่งน้ีจึงเป็นท่า

นํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ มีความกวา้งกวา่ท่านํ้าอ่ืน ๆ หากผูใ้ดไดมี้โอกาสมาชาํระลา้งร่างกายบริเวณท่าทศ

๑เสถียร พนัธรังษี, ศาสนาเปรียบเทยีบ, พิมพค์ร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ,  

๒๕๔๒), ๕๗๕ หนา้.  
๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ”,  สาลศานต,  ปีท่ี ๗  

ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๔) : ๒๒. 
๓อดิศกัด์ิ ทองบุญ, “บทความวเิคราะห์มหายญัในกฎูทนัตสูตร,” ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕. 

<http://www.mcu.ac.th/site/articlecontentdesc.php?article> (17 May 2013)  

                                                           



 

๕ 

 

อศัวเมธแห่งน้ี จะทาํใหบ้าปทั้งหมดท่ีมีอยูต่ลอดชีวิต กรรมชัว่ท่ีเคยไดก้ระทาํไวแ้ลว้ก็จะสูญส้ินไป 

กลบักลายเป็นความบริสุทธ์ิท่ีปราศจากมลทิน3

๔ 

นายชัยรัตน์ จิตต์แก้ว รวมคําพยานชีวิต ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัพลีกรรมวา่ การพลีกรรม

เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เพราะเป็นกิจการท่ีช่วยทาํให้เราตระหนกัถึงผลร้ายของบาป และรู้เท่าทนัอนัตราย

ของบาป ช่วยทาํให้เราเกิดความเขม้แข็งและเพียรทนต่อสู้กบัตนเองและการประจาญ เพื่อจะได้

เอาชนะความโนม้เอียงและนิสัยท่ีไม่ดีในตวัเอง ดว้ยเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงความสําคญัของการ

ใชโ้ทษบาป เพื่อเราจะไดมี้พละกาํลงัท่ีเขม้แข็งจนสามารถเอาชนะความอ่อนแอของเราไดพ้ลีกรรม

เพื่อแกไ้ขการละเมิดตามมาตรฐานของพระเจา้นั้น คือการแสดงออกในการสารภาพ และขอให้พระ

เจา้ทรงยกบาปท่ีไดล้ะเมิดในการกระทาํพลีกรรมน้ี พระเจา้ทรงกาํหนดให้กระทาํโดยการถวายธัญ

บูชา และสัตวบ์ูชาทั้งเน้ือและเลือดแก่พระเจา้4

๕ 

สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ มงคลธรรมกบัคุณภาพชีวติ ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการ

ทาํพลีกรรม กล่าวคือ บูชาผูท่ี้ควรบูชามีหลกัปฏิบติั ๙ ประการ ดงัน้ี 

๑. การสวดมนต ์ไหวพ้ระเจริญสมาธิภาวนา แผเ่มตตาใหก้บัผูมี้พระคุณ 

๒.  หมัน่รักษาศีล เจริญภาวนาสมํ่าเสมอ 

๓.  ลด เลิก อบายมุขทุกชนิด 

๔.  ไม่ยกยอ่งเชิดชูคนพาล ไม่สนบัสนุนคนพาล 

๕. ไม่บูชาส่ิงของวตัถุ ภาพ รูปป้ัน ผลงาน เคร่ืองใชข้องคนพาล 

๖. ปฏิบติับูชาโดยการละชัว่ ทาํความดี ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

๗. รักษาสืบทอดวฒันธรรมท่ีดีงามในการบูชาท่ีควรบูชา 

๘. รักษาศีล ฟังธรรม ในวนัธรรมมสัสวนะ  

๙. ร่วมกิจกรรมทาํบุญ ในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา5

๖ 

 

 

๔อาชวภู์ริชญ ์นอ้มเนียน, “ศาสนาและวฒันธรรม”, สาลศานต, ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๑, (พฤษภาคม – 

กรกฎาคม ๒๕๕๑) : ๕๐. 
๕ชยัรัตน์ จิตตแ์กว้, “รวมคาํพยานชีวติ,” ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๔. 

<http://pala-testimony.blogspot.com/> (25 Mar 2013) 
๖สมภพ ชีวรัฐพฒัน์, มงคลธรรมกบัคุณภาพชีวติ, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : นานา

ส่ิงพิมพ,์ ๒๕๔๐), ๒๙๖ หนา้. 

                                                           



 

๖ 

 

๑.๕.๒  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พระมหามิตรชัย จารุวณฺโณ (วรสาร) ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบพิธี

กรรมการทาํบุญแจกขา้วของชาวภูไทกบัปุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการ

ทาํพลีกรรมวา่ จากการศึกษาถึงความเป็นมาเร่ืองเปรตในทางพุทธศาสนาจะเห็นไดว้า่เป็นการแสดง

ถึงผลของการปฏิบติัตนของมนุษย ์เม่ือคร้ังมีชีวิตอยู ่และเม่ือตายไปแลว้จะไดผ้ลกรรมท่ีเคยปฏิบติั

ไวห้รือชาติท่ียงัมีชีวิตอยู่ไดช้ดใชผ้ลกรรมท่ีเคยปฏิบติัมานั้น ยงัไม่หมดจึงจาํเป็นจะตอ้งมารับช่วง

ต่ออีกตอนท่ีเป็นวญิญาณหรือท่ีเรียกวา่เปรต จากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้วา่การ

ทาํบุญอุทิศส่วนบุญกุศลใหแ้ก่เปรต สามารถทาํใหผู้เ้ป็นเปรตหายจากการเป็นเปรตได้6 ๗ 

พระมหามานพ เจือจันทร์, ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “การบูชายญัในพระไตรปิฎก” เสนอ

แนวคิดเก่ียวกับการบูชายญัว่า ในการบูชายญัหรือการทาํพลีกรรมนั้นเป็นระบบการส่ือสารกัน

ระหวา่งมนุษยก์บัเทพเจา้ มีเคร่ืองสังเวยบูชาหลายชนิดรวมถึงสัตวต่์าง ๆ มีไฟเป็นผูส่ื้อสารการบูชา

ยญัซ่ึงเป็นกิจของพราหมณ์  มีมาตั้งแต่ก่อนสมยัพระเวท7

๘ 

พระมหาสรรพสิทธ์ิ เนตฺตวํโส (เนตรวงศ์), ได้นาํเสนอวิทยานิพนธ์ เร่ืองการศึกษาเชิง

วิเคราะห์เร่ืองการบูชาในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยอา้งถึงงานเขียนของอาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ 

วา่การบูชายญัซ่ึงพระพุทธเจา้ไม่ทรงสนบัสนุน แต่ก็ไม่ทรงละเลยเร่ืองการบูชายญั ทรงยอมรับว่า 

ยญัท่ีบูชาแลว้ย่อมมีผล การเซ่นสรวงมีผลผูท่ี้ทาํการบูชายญั พระพุทธเจา้ตรัสว่าอยู่ในสถานะ ๓ 

ประการ คือทาํตนให้เดือดร้อน ทาํให้คนอ่ืนตอ้งเดือดร้อน และขวนขวายให้ตนเอง และคนอ่ืน

เดือดร้อน พระองคไ์ม่ทรงเห็นดว้ยกบัการบูชายญัน้ี8

๙ 

พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท (รัตนยงค์) ได้นําเสนอวิทยานิพนธ์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์

แนวความคิด เร่ืองการบูชาในพระพุทธศาสนา เสนอแนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรมและการการเซ่นสรวง

บูชาวา่ จาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งกล่าวถึงเร่ืองความเช่ือดว้ย เพราะการบูชาเกิดข้ึน เพราะมนุษยมี์ความเช่ือ

๗พระมหามิตรชยั จารุวณฺโณ (วรสาร), “การศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมการทาํบุญแจกขา้ว

ของชาวภูไทกบัปุพพเปตพลี : ศึกษาเฉพาะกรณี อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๐, ๙๒ หนา้.  
๘พระมหามานพ เจือจนัทร์, “การบูชายญัในพระไตรปิฏก”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๔๐, ๑๕๖ หนา้. 
๙พระมหาสรรพสิทธ์ิ เนตฺตวโํส (เนตรวงศ)์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบูชาในพุทธปรัชญา

เถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั), ๒๕๔๗, ๑๔๒ หนา้. 

                                                           



 

๗ 

 

ทั้งนั้น ความเช่ือเป็นเร่ืองทางจิตใจ “เกิดจากการสนองความอยากรู้อยากเห็น จดัวา่เป็นสัญชาตญาณ

ดั้งเดิมเร่ิมตั้งแต่เกิดมาเป็นทารก และมีพฒันาการกลายมาเป็นความใคร่รู้ในวยัเด็กจนเจริญเติบโต

เป็นผูใ้หญ่” เม่ือมีความเช่ือต่อส่ิงท่ีเขา้ใจวา่มีอาํนาจสูงสุดในการดลบนัดาลจึงมีการบูชาซ่ึงหมายถึง

การเคารพนบัถือบุคคล หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนบัถือดว้ยเคร่ืองสักการะ อนัมีดอกไมธู้ปเทียนซ่ึงเป็น

ความเช่ือของคนสมยัโบราณจนกลายมาเป็นลทัธิศาสนาต่าง ๆ9

๑๐ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ช่วยนํามาเป็นข้อสนับสนุนในการทํา

วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวเิคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ทั้ง ๕ ดา้น ดา้นการบาํรุงตน ดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้นสังคม ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต

ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน และให้แนวความคิดมีนํ้ าหนกัน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัจึงไดค้น้ขอ้มูลจากเอกสารและ

งานวิจยัต่าง ๆ มาสนบัสนุน สรุปใจความไดว้า่ พลีกรรมเกิดจากความเช่ือ การทาํพลีกรรมยญั การ

บาํรุงพืชพนัธ์ุธญัญาหาร และมีการพฒันากลายเป็นธรรมเนียมประเพณี มนุษยก์ลวัภยัธรรมชาติเช่ือ

วา่ผีสาง เทวดาเป็นผูส้ร้างจึงประกอบพิธีเซ่นสรวง ออ้นวอน เพื่อไม่ให้ภยัเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 

ดว้ยการนาํวตัถุต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองบรรณาการเพื่อขจดัภยัเหล่านั้นให้พน้ไปจากตน งานวิจยัน้ีจะใช้

วจิารณญาณในการศึกษาขอ้มูลตามกรอบแนวคิด การทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  

 

๑.๖  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 

๑.๖.๑ ทาํใหท้ราบแนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม 

๑.๖.๒ ทาํใหท้ราบพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๑.๖.๓ ทาํใหท้ราบการวเิคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  

๑.๖.๔ ทาํใหไ้ดแ้นวทางในการศึกษาคน้ควา้ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 

๑.๗  คาํนิยามศัพท์เฉพาะในการวจิยั 

 พลกีรรม หมายถึง การบูชา  การเคารพ  การกระทาํการบูชา  การบวงสรวง  และการเสียสละ   

ญาติพล ีหมายถึง  การสงเคราะห์ญาติ  การบาํรุงญาติ  การช่วยเหลือญาติ 

อติถิพล ีหมายถึง  การตอ้นรับแขก 

 ๑๐พระมหาประสพฤกษ์  จารุวาโท (รัตนยงค)์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเร่ือง

การบูชาในพระพุทธศาสนา”, ใน บัณฑิตศาส์น : พุทธศาสนา, รวบรวมและจดัพิมพโ์ดย บณัฑิตวิลยั, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐) : ๑๒.  

                                                           



 

๘ 

 

ปุพพเปตพล ีหมายถึง การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหก้บัผูล่้วงลบัไปแลว้ 

ปุพพเปต หมายถึง เปรตท่ีเป็นมารดา บิดา ปู่  ยา่ ตา ยาย  ท่ีล่วงลบัไปแลว้ไดไ้ปกาํเนิดใน

ดินแดนวสิัยท่ีสามารถรับส่วนบุญกุศลจากกุลบุตรไดแ้ละอยูเ่หนือขมุนรกทั้งปวง 

ราชพล ีหมายถึง การเสียภาษี 

เทวตาพล ีหมายถึง การทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา  การบูชาเทวดา 

พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง หลกัคาํสอนในพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดถื้อเป็นธรรม

เนียมปฏิบติัไม่เพิกถอนไม่แกไ้ขสิกขาบทท่ีพระพุทธองค์ทรงบญัญติัไว ้ไดถื้อปฏิบติัตามน้ีอย่าง

เคร่งครัดโดยยดึถือพระธรรมและพระวนิยัเสมือนองคพ์ระศาสดา อน่ึงงานวิจยัเล่มน้ีเนน้ศึกษาหลกั

พุทธปรัชญาท่ีเก่ียวกบัพลีกรรมเท่านั้น 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

บทที ่๒ 

แนวคดิเกีย่วกบัพลกีรรม 

 

แนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม นบัไดว้า่มีความสําคญัยิ่ง เพราะในทุกศาสนาลว้นมีการทาํพลีกรรม

ทั้งส้ินเพียงแต่มีวิธี และความเช่ือท่ีแตกต่างกนัไป อยู่ท่ีภูมิประเทศและจารีตประเพณีของแต่ละ

ชุมชนนั้น ๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุเคราะห์ สงเคราะห์ให้

เกิดความสมดุลกนัซ่ึงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการจะนาํเสนอแนวคิดเก่ียวกบั

พลีกรรมมีประเด็นศึกษาดงัน้ี 

๒.๑ ความหมายของพลีกรรม 

๒.๒ ความเป็นมาของพลีกรรม 

๒.๓ ลกัษณะของพลีกรรม 

๒.๔ ประเภทของพลีกรรม 

๒.๕ วธีิทาํพลีกรรม 

๒.๖ สรุปแนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม 

 

๒.๑ ความหมายของพลกีรรม 

 พลีกรรม ท่ีนักปราชญ์ทางพระพุทธศานสนาได้ให้ทัศนคติหรือความหมายเพื่อเป็น

แนวทางการศึกษานั้นมากยิ่งนกั ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอยกมาพอสังเขปเพื่อเป็นแนวทางและใช้ในงานวิจยั 

ดงัน้ี 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของการทาํพลีกรรมไวว้่า พลีกรรม คือ

“การบวงสรวง, เคร่ืองบวงสรวง, การบูชา, และส่วยทั้งน้ียงัรวมไปถึงการเสียสละส่ิงของต่าง ๆ เพื่อ

ผูอ่ื้น ตลอดจนการสละชีพเพื่อชาติก็จดัอยู่พลีกรรมเช่นเดียวกนั” ในความหมายน้ีไดร้วมเอาส่วย

หรือสินบนท่ีจ่ายใหก้บัผูมี้อาํนาจเหนือตนอนัเป็นเง่ือนไขในการต่อรอง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง

สองฝ่ายเท่านั้นโดยไม่หวงัผลแก่ส่วนรวม ถึงแมก้ารกระทาํนั้นจะถูกหรือผดิก็ตาม ในสังคมปัจจุบนั

มีมากมายทัว่ทุกองคก์ร0

๑ 

๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุ๊คเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๒. 

                                                           



 

๑๐ 

 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) นกัปราชญใ์นสมยัยคุปัจจุบนั ท่านไดใ้ห้ความหมายพลีกรรม

วา่ คือการเสียสละเพื่อช่วยเหลือ หรือสงเคราะห์ผูอ่ื้น ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนา  ซ่ึงความหมาย

น้ี อาจรวมไปถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่นเม่ือเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็ให้การ

อนุเคราะห์ตามกาํลงั1

๒ 

สรุป ความไดว้่า ความหมายของพลีกรรมนั้นมี ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นพุทธพจน์โดยตรง

และส่วนท่ีนกัปราชญ์ทางพุทธศาสนาไดใ้ห้แนวความคิดไว ้โดยในท่ีน้ีเป็นแนวคิดทัว่ไปเท่านั้น 

ส่วนท่ีเป็นพุทธพจน์โดยตรงจะนาํไปกล่าวไวใ้นพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทต่อไป และก่อนจะ

กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัพลีกกรรมทั้งน้ีขอกล่าวถึงประวติัและววิฒันาการความเป็นมาของพลีกรรม

เสียก่อน 

 

๒.๒ ประวตัิความเป็นมาของพลกีรรม 

พลีกรรม มีวิวฒันาการมาจากความเช่ือ และความเช่ือน่ีเองเป็นเหตุและเป็นแรงจูงใจให้

มนุษยเ์ร่ิมมีการทาํพลีกรรมเช่ือในพระเจ้า เช่ือในกฎแห่งกรรม มนุษยเ์กิดข้ึนมาในโลก และมี

พฒันาการมาโดยลาํดบั แต่เม่ือคร้ังโลกยงัไม่เจริญ มนุษยเ์กิดความกลวั และมีความตอ้งการท่ีจะให้

มีชีวติรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากความร้อน ความหิวกระหาย และความหนาว เป็นตน้ 

สมยัก่อน มนุษยย์งัไม่มีสติปัญญาพอท่ีจะเขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดีพอจึงนับถือแม่นํ้ า 

ภูเขา ตน้ไมพ้ระจนัทร์พระอาทิตยด์วงดาวและทุกส่ิงในเอกภพวา่มีชีวิตโดยเช่ือวา่ส่ิงในโลกมีฤทธ์ิ

อาํนาจมากมายสามารถท่ีจะดลบนัดาล ใหคุ้ณ ให้โทษ ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางดีและทางร้าย

ได ้เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนมีความสะดุง้กลวัภยัท่ีจะเกิดข้ึนการเช่ือ การนบัถือบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจึงมีข้ึน

จึงมีการบชูา บวงสรวงกราบไหวเ้คารพ และการทาํพลีกรรมต่าง ๆ จนกลายมาเป็นความเช่ือท่ีฝังลึก

อยู่ในจิตใจของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัแมว้า่ยุคน้ี ความเช่ือทางวิทยาศาสตร์จะเจริญมากมี

การรู้ทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นแต่ยงัมีการทาํพลีกรรมกนัอยู ่เพื่อการอุทิศตามความเช่ือเร่ืองภูตผี

รวมทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ส่ิงเหล่านั้นก็ยงัฝังแน่นในจิตใจมนุษยเ์สมอมา จึงทาํให้มนุษยห์าวิธีการท่ี

จะทาํใหต้นเองปลอดภยัจากอนัตรายเหล่านั้นจึงทาํการเซ่นสรวงบูชา เพื่อใหคุ้ม้ครองป้องกนัภยัให ้ 

แนวคิดและทศันคตเิกีย่วกบัความเช่ือ 

ความเช่ือ เป็นกลไกทางความคิดอยา่งหน่ึงของมนุษยท่ี์ดาํรงควบคู่กบัมนุษยม์าตั้งแต่เกิดจน

ตายตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเร่ืองของการผสมผสานระหว่างความเช่ือดั้ งเดิมของสังคม

๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๒), หนา้ ๑๘๖. 

                                                           



 

๑๑ 

 

ผสมผสานกบัความเช่ือ ทางศาสนา และความรู้รอบดา้นอ่ืน ๆ หรือตอบสนองความตอ้งการของ

มนุษย ์ตั้งแต่ระดบัความอยู่รอดตลอดไปจนถึงความกระจ่างดา้นภูมิปัญญา  ซ่ึงจะมีความแตกต่าง

เปล่ียนไปไดต้ามความแตกต่างของแต่ละสภาพแวดลอ้มของสังคม แต่อยา่งไรก็ตามความเช่ือยงัคง

มีอิทธิพลเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอยู่มากและถือเป็นกลไกท่ีช่วย

ควบคุมพฤติกรรมของสังคมไดร้ะดบัหน่ึงนกัวิชาการไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัความเช่ือพอ

สรุปไดว้า่ มนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งผกูพนัอยูก่บัความเช่ือโดยมิอาจขาดความเช่ือได ้ชีวิตมนุษยมี์ทั้ง

ท่ีมองเห็นไดเ้ขา้ใจไดแ้ละพิสูจน์ได ้ความเช่ือทาํให้มนุษยเ์กิดความมัน่ใจทาํให้เกิดความสบายใจ 

และความเช่ือทาํใหม้นุษยบ์รรลุถึงความสาํเร็จได ้ความเช่ือมีความสัมพนัธ์กลมกลืนเก้ือกูลสนบัสนุน

ควบคู่กบัชีวิตของมนุษยม์าเป็นเวลานาน แมปั้จจุบนัวิทยาศาสตร์จะเจริญกา้วหน้าและมีอิทธิพลต่อชีวิต

มากข้ึน แต่มนุษยไ์ม่อาจจะปฏิเสธ ความเช่ือทางไสยศาสตร์และคาถาอาคมท่ีมีอยู่ได้ จึงยอมรับ

ค่านิยมในการปฏิบติัต่อความเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ 

ความเช่ือ เป็นปรากฏการทางจิตของมนุษย์ ท่ีเกิดจากการสนองความอยากรู้อยากเห็น

(Curiosity) จดัวา่เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิม เร่ิมตน้ตั้งแต่มนุษยเ์กิดมาเป็นทารกและพฒันาการกลาย

มาเป็นความใคร่รู้ในวยัเด็กจนเติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ ในวยัเด็กมนุษยแ์สวงหาความรู้ความเช่ือจาก

ประสบการทางประสาทสัมผสั เช่นลองใชน้ิ้วมือแตะส่ิงของท่ีสงสัย การใชล้ิ้นเลีย ชิมหรืออมเพื่อ

การรับรู้รสทารกทัว่ไปจะใชค้วามสนใจต่อส่ิงแปลกใหม่ เด็กจะตั้งคาํถามแลว้หาคาํตอบจากส่ิงง่าย ๆ  

ท่ีอยู่รอบตวั เม่ือพฒันาการของเด็กเจริญข้ึนตามวยั มนุษยจ์ะแสวงหาความเช่ือทางประสบการณ์

ดว้ยประสาทสัมผสัส่วนอ่ืน เพื่อมาเป็นขอ้มูลในการท่ีจะใช้ความคิด การศึกษาเล่าเรียน เป็นวตัถุ

ประสงเพื่อให้มนุษยไ์ดเ้รียนรู้ ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั และไดท้ดลองเพื่อท่ีจะโยงประสบการณ์จากการ

เรียนรู้ไปสู่การคิดอยา่งมีระบบ และมีเหตุผล ประเทศท่ีเจริญยอ่มประกอบไปดว้ยทรัพยากรมนุษยท่ี์

รู้จกัใชค้วามคิดดว้ยปัญญา ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้2

๓ 

 มนุษย์มีความเช่ือ ๓ แบบ 

๑. ความเช่ือแบบศรัทธาปสาทะ (Faith) เช่นความเช่ือความศรัทธาในศาสนา ลทัธิความเช่ือ

ในพระเจา้ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือความเช่ือในตวับุคคล องค์ศาสดาพยากรณ์ ตวัเจา้ลทัธิ วีระบุรุษ และ

นกัการเมืองนักปกครองท่ีตนช่ืนชอบ บางคร้ังเป็นความเช่ือท่ียากจะหาคาํตอบอย่างมีเหตุผลมา

๓พระครูปลัดสัมพิพฒันวิริยาจารย์ (สุเทพ ปสิวิโก), “ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรมของ

นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๔๘”, รายงานการ

วิจัยศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบนัวิจยัญาณสังวร : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 

๒๕๔๘, หนา้ ๖-๗. 

                                                           



 

๑๒ 

 

อา้งอิงได้ เป็นความเช่ือความศรัทธาท่ีอยากจะเช่ือ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากอารมณ์ แบบอตัวิสัย 

(Subjective) ท่ีเกิดจากความจงรักภคัดี ความไวเ้น้ือเช่ือใจหรือเกิดจากความหลงไหลมัน่ใจด้วย

ความกระตือรือร้นเพราะอยากเช่ือ (Credulity)  

ความเช่ือ ท่ีเกิดจากศรัทธาปสาทะ เช่นน้ี ถือวา่เป็นสภาพจิตท่ีไม่ตอ้การใชเ้หตุผลดงัท่ี John 

Scotus Revier นกัปรัชญาทางศาสนาของยโุยปสมยักลาง (๑๓๕๘-๑๔๒๐) กล่าวไวว้า่ ท่ีใดมีเหตุผล 

ท่ีนัน่ไม่มีศรัทธา 

๒. ความเช่ือที่เกิดจากการยอมรับว่าส่ิงหน่ึงมีอยู่จริงหรือเป็นอยู่จริง (Belief) โดยอาศยั

พยานหลกัฐานและข้อมูลสนับสนุน เป็นความเช่ือท่ีอาศยัเหตุผล แต่เป็นเหตุผลท่ียงัแฝงอยู่กับ

อารมณ์ความรู้สึก เป็นความเช่ือแบบอตัวิสัย (Subjective) ร่วมกบัความเช่ือในการยอมรับความเป็น

จริงตามสภาวะหรือท่ีเรียกว่า ภววิสัย (Objective) ผูท่ี้มีความเช่ือแบบน้ีส่วนใหญ่จะลดอคติลงได้

เป็นบางส่วนและเพิ่มความมีเหตุผลข้ึนมากกว่าเดิม St Anseln (๕๗๖–๑๖๕๒) นกัเทววิทยาของ

ยุโรปสมยักลางผูท่ี้ไดรั้บสมยาให้เป็น St Augustine คนท่ี ๒ กล่าววา่ ศรัทธาจะตอ้งมีมาก่อนความ

เขา้ใจทั้งมวล มิฉะนั้น มนุษยจ์ะไม่เขา้ใจในพระเจา้ท่ีเป็นอนตัตะ  เขากล่าววา่ ขา้พเจา้มิปรารถนาท่ี

จะเขา้ใจเพื่อจะเช่ือ แต่ขา้พเจา้เช่ือเพื่อจะไดเ้ขา้ใจ(Fldes quarens Intellectum) 

๓. ความเช่ือที่เกิดจากองค์ความรู้ (Knowledge) เป็นความเช่ือโดยการมีพยานหลกัฐานที

พิสูจน์ไดด้ว้ยประสาทสัมผสั เป็นความเช่ือท่ีเกิดการยอมรับในส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่มีอยูจ่ริง (Objective) 

สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยประสบการณ์ จากพยานหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้หรือเป็นองคค์วามรู้สากลท่ีมี

การยอมรับว่าเป็นความจริง ความเช่ือแบบน้ีไดแ้ก่ความรู้ท่ีมีการพิสูจน์แลว้ว่าเป็นความจริง จาก

ประสาทสัมผสั เช่นความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

จะเห็นไดว้า่ ความรู้ท่ีเป็นวทิยาศาสตร์เป็นความรู้สากล และเป็นความรู้แบบเป็นเอกภาพท่ี

นกัวิทยาศาสตร์ทัว่โลกยอมรับหรือเห็นพอ้งตอ้งกนั ต่างจากความรู้ความเช่ือท่ีเป็น Faith หรือ 

Belief ท่ีมนุษยอ์าจมีความเห็นไดห้ลายแบบในส่ิงเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีศาสนาจึงมีไดห้ลายศาสนา 

ในขณะท่ีวิทยาศาสตร์มีเพียงวิทยาศาสตร์เดียว ดงันั้น ความเช่ือในศาสนาจึงเป็นความเช่ือท่ีไม่

ตอ้งการใหมี้การวพิากษว์จิารณ์ วา่ศาสนาใดผดิหรือถูกหรือมีค่าแก่การเคารพนบัถือมากนอ้ยกวา่กนั 

ส่วนความเช่ือในทางวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการแขนงนั้น ๆ สามารถถกเถียงแกไ้ขปรับปรุง

ไดทุ้กเวลา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นความรู้ท่ีไม่มีการหยุดน่ิง (Dynamic) แมจ้ะเป็นความจริง

ท่ีพิสูจน์ไดใ้นวนัน้ี อาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยัในวนัหนา้ หากมีผูส้ามารถพิสูจน์ได้

วา่กฎเก่าทฤษฏีเก่าลา้สมยั ต่างจากความเช่ือทางในพุทธปรัชญาท่ีส่วนใหญ่เกิดจากศรัทธาปสาทะ

อนัเป็นทั้งคาํสั่ง (Dogma) และคาํสอนขององค์ศาสดา ท่ีสั่งให้มนุษยก์ระทาํหรือปฏิบติัตามพระ

บญัญติัของพระเจา้หรือเทวบญัชา ยกเวนบางศาสนา เช่นศาสนาพุทธ ท่ีสอนให้มนุษยใ์ช้ปัญญา



 

๑๓ 

 

วิเคราะห์ตามความเป็นจริงตามสัจธรรม เป็นคาํสอนท่ีไม่มีคาํสั่งผูใ้ดเห็นแจง้แลว้ปฏิบติัตามย่อม

ก่อให้เกิดประโยชน์กบัตนเอง ไม่มีเทวบญัชาไม่มีการลงโทษและไม่มีการให้รางวลัแก่ผูใ้ดทุกคน

อยูภ่ายใตธ้รรมชาติและกฎธรรมชาติเท่าเทียมกนั3

๔ 

อีกอยา่งท่ีขาดไม่ได ้คือการบูชา การเซ่นสรวง เหล่าน้ีลว้นเป็นท่ีมาของการเร่ิมตน้แห่งการ

ทาํพลีกรรมทั้งปวง เพราะการบูชาเกิดข้ึน เพราะมนุษยมี์ความเช่ือทั้งนั้น ความเช่ือเป็นเร่ืองทาง

จิตใจ เกิดจากการสนองความอยากรู้อยากเห็น จดัวา่เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมเร่ิมตั้งแต่มนุษยเ์กิด พฒันาการ

กลายมาเป็นความใคร่รู้ในวยัเด็ก จนเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่  เม่ือมีความเช่ือต่อส่ิงท่ีเขา้ใจวา่มีอาํนาจ

สูงสุดในการดลบนัดาลจึงมีการบูชา ซ่ึงหมายถึงการเคารพนบัถือบุคคล หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนบัถือ

ดว้ยเคร่ืองสักการะ อนัมีดอกไมธู้ปเทียนซ่ึงเป็นความเช่ือของคนสมยัโบราณจนกลายมาเป็นลทัธิ

ศาสนาต่าง ๆ4

๕ 

ชะลอ บุญช่วย กล่าวว่า ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับท่ีแสดงถึงความจงรักภกัดีความ

ศรัทธา และการยอมรับในอาํนาจเร้นรับ อ่ืน ๆ การยอมรับขอ้เสนออย่างใดอยา่งหน่ึงว่าเป็นความ

จริง การยอมรับน้ีอาจเกิดจากสติปัญญา เหตุผลหรือศรัทธาโดยไม่ตอ้งมีเหตุผลใด ๆ ยอมรับก็ไดซ่ึ้ง

ความเห็นน้ีสอดคลอ้งกบั ความเช่ือ คือการยอรับนบัถือวา่เป็นความจริงหรือมีอยูจ่ริง การยอมรับคือ

การยดึมัน่น้ีอาจมีหลกัฐาน เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รืออาจไม่ไดห้ลกัฐานท่ีจะพิสูจน์นั้นให้เห็นจริง

ได ้และความเช่ือ คือ การยอมรับอยูใ่นจิตสํานึกของมนุษยต่์อพลงัอาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีเป็นผลดี

หรือผลร้ายต่อมนุษย ์แมว้า่พลงัอาํนาจเหลือธรรมชาติเหล่าน้ีไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าเป็นความจริง 

แต่มนุษยใ์นสังคมหน่ึง ยอมรับให้ความเคารพยาํเกรง ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความซาบซ้ึงไม่ใช่

ความรู้ แต่อาจเป็นทางเช่ือมต่อนาํไปสู่ความรู้ไดเ้พราะศรัทธามีลกัษณะเป็นการยอมรับความรู้ของ

ผูอ่ื้น ฝากความไวว้างใจในปัญญาของผูอ่ื้นยอมพึ่งและอาศยัความรู้ผูอ่ื้นหรือแหล่งแห่งความรู้นั้น 

เป็นเคร่ืองช้ีนาํแก่ตน ถา้ผูมี้ศรัทธารู้จกัคิดรู้จกัใชปั้ญญาของตนเป็นทุนประกอบไปดว้ยศรัทธานั้นก็

สามารถนาํไปสู่ความเจริญปัญญาและการรู้ความจริงได ้ ในเม่ือผูอ่ื้นนั้นหรือแหล่งความรู้น้ีมีความรู้

แทจ้ริงและมีกลัยาณมิตรช่วยช้ีแนะให้รู้จกัใช้ปัญญา แต่ถา้เช่ืออย่างงมงายคือ ไม่รู้จกัคิด ไม่ใช้

ปัญญาของตนเลยและผูอ่ื้นหรือแหล่งความรู้นั้นไม่มีความรู้จริงทั้งไม่มีกลัยาณมิตรท่ีจะช่วยช้ีแนะ 

หรือมีบาปมิตรผลอาจกลบัตรงขา้มนาํไปสู่ความหลงผดิห่างไกลจากความรู้ยิง่ข้ึน 

๔เร่ืองเดียวกนั, อา้งแลว้, หนา้ ๘. 
๕พระมหาประสพฤกษ ์ จารุวาโท (รัตนยงค)์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเร่ืองการ

บูชาในพระพุทธศาสนา”, ใน บัณฑิตศาส์น : พุทธศาสนา, รวบรวมและจดัพิมพโ์ดย บณัฑิตวิทยาลยั, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐) : ๑๒. 

                                                           



 

๑๔ 

 

สรุป ความเช่ือ หมายถึง การยอมเช่ือมั่นในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ

ความคิด เหตุผลท่ีพิสูจน์ได้ หรืออาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ และศรัทธาโดยปราศจาก

เหตุผลหรือตอ้งพิสูจน์ใดๆ ท่ีเป็นทั้งแนวทางในการตดัสินใจเช่ือแลว้ปฏิบติัหรือละเวน้ท่ีจะปฏิบติั

ในส่ิงต่าง ๆ โดยทรงอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลและมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนเป็นวฒันธรรม

อยา่งหน่ึงของมนุษย ์ประเภทความเช่ือโดยจาํแนกตามมูลฐานท่ีเกิดไว ้๔ ประเภท ดงัน้ี 

๑. ความเช่ือเก่ียวกบัลทัธิและศาสนา 

๒. ความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

๓. ความเช่ือเก่ียวกบัจริยาวตัร 

๔. ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบา้นและการปัดเป่ารักษาไข ้

 โดยความเช่ือ ๔ ประเภทน้ีอาจจะประสมประสานอยู่ในเร่ืองเดียวกนัมากกว่า ๑ ประเภท 

เช่น ความเช่ืออนัสืบเน่ืองมาจากศาสนาอาจมีความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ปนอยูด่ว้ย หรือความเช่ือ

เก่ียวกบัยากลางบา้นมีความเช่ือเก่ียวกบัลทัธินิยมดั้งเดิมและไสยศาสตร์ ประเภทของความเช่ือ

ออกเป็น ๑๕ หมวดใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

๑. การเกิดการตาย 

๒. โชคร้าย โชคดี ลางบอกเหตุร้าย เหตุดี 

๓. ความฝันและการทาํนายฝัน 

๔. กฤษ-์ยาม 

๕. เวทมนตอ์าคม เคร่ืองรางของขลงั เสน่ห์ และไสยศาสตร์ 

๖. การดูลกัษณะดี ชัว่ของสัตว ์

๗. ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น เทวดา เทพารักษ์ เจา้พ่อ เจา้ท่ี เจา้แม่ อมนุษยต่์าง ๆ เช่น ผี ยกัษ ์

เปรต ผเีส้ือสมุทร เงือก ฯลฯ 

๘. เคล็ดและการแกเ้คล็ดต่าง ๆ 

๙. มงคลและอปัมงคล 

๑๐. ความเช่ือเก่ียวกบัจาํนวนนบั 

๑๑. ความเช่ือเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

๑๒. ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบา้น 

๑๓. ความเช่ือนรก  สวรรค ์ ชาติ  ภพใหม่ 

๑๔. ความเช่ือเก่ียวกบัอาชีพ 

๑๕. เบด็เตล็ด 

 



 

๑๕ 

 

ความเช่ือพื้นฐานของชาวภาคใต ้๓ ประเภท   

๑. ความเช่ือท่ีมีต่อมนุษย ์

๒. ความเช่ือท่ีมีต่อธรรมชาติ 

๓. ความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ5

๖ 

 ๒.๒.๑ พลกีรรมกบัความเช่ือโบราณ 

พลีกรรม คือ การเซ่นสรวงสังเวยให้แก่ผีบรรพบุรุษไปจนถึงเทพยดาต่าง ๆ มี ไก่ เป็นหน่ึง

ในเคร่ืองสังเวยหลกั และกลุ่มชนต่าง ๆ ก็มกัมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบั ไก่ แมใ้นศิลปกรรมเม่ือหลายพนั

ปีก่อนก็มีการทาํรูป ไก่ ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะบอกคติความเช่ือในสังคมของผูค้นในภูมิภาคน้ีไดไ้ม่ต่าง

ไปจากตาํราหรือบนัทึกทางประวติัศาสตร์ดงัจะเห็นตวัอย่างได้จากงานวิจยัหลิว ซู่ว ตง เก่ียวกบั

ศาสนาและความเช่ือของชาวจว้ง ไดก้ล่าววา่ ในความเช่ือของชาวจว้ง ไก่เป็นสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีขจดั

ส่ิงเลวร้ายและนาํเอาสิริมงคลมาให้ ดงันั้นในการเซ่นไหวพ้ลีกรรมทาํพิธีใด ๆ จึงมกัมีไก่ร่วมดว้ย

อยูเ่สมอ นอกจากนั้นไก่ยงัถือเป็นอาหารรับแขกอยา่งดีอีกดว้ย  มีเร่ืองเล่าของชาวจว้ง เล่าวา่ ผูเ้ป็น

ใหญ่แห่งทอ้งฟ้าไดม้อบหนา้ท่ีให้ไก่เป็นผูบ้อกเวลา เม่ือไก่ขนัเป็นสัญญาณพระอาทิตยจ์ะข้ึน และ

เม่ือพระอาทิตยข้ึ์น ก็เป็นการนาํแสงสว่างมาให้ ทาํให้ส่ิงน่ากลวัท่ีมากบัความมืดได้หายไปด้วย 

ความลึกลบัของไก่ เป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นเกิดความกลวั  

สมยัก่อนผูใ้หญ่จะฆ่าไก่นั้นตอ้งพดูวา่ ฟ้าฆ่าเจา้ ดินฆ่าเจา้ ไม่ใช่เราฆ่าเจา้ จากคาํพูดน้ีทาํให้

รู้ว่าใจของคนนั้น เกิดความหวาดกลวัต่อพลงัของไก่มากเพียงใด  นอกจากนั้นไก่ยงัเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นไปในชีวิตของพวกจว้งอยูด่ว้ย เช่น ไก่ขนั ไก่ร้องผิดเวลาเป็นการบอกลางร้าย ตอ้งฆ่าทิ้ง

ทนัที หรือบางคร้ังอาจตอ้งใหพ้อ่หมอมาทาํพิธีแกเ้คล็ดดว้ย 

คนสมยัก่อน อาจนบัถือไก่เป็นสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ และมีอาํนาจในการ

นาํพาและบนัดาลใหเ้กิดเร่ืองดีและร้ายไดด้ว้ย  ชนชาติต่าง ๆ ในจีน และเวียดนาม เช่น จว้ง และชน

กลุ่มนอ้ยบนท่ีราบสูงของไทย เช่น มง้ กะยนั  ลาหู่หรือมูเซอดาํ เป็นตน้ ยงัมีพิธีการเส่ียงทายดว้ยไก่

ซ่ึงแต่ละทอ้งท่ีจะใช้ส่วนต่าง ๆ ของไก่ท่ีแตกต่างกนัในการเส่ียงทาย เช่น กระดูก หวั ล้ิน ตบัและ 

ไข่ไก่เป็นต้น โดยมีวิธีการ เช่น การเส่ียงทายกระดูกไก่ จะนําไก่มาทาํพิธีเซ่นไหว ้พร้อมกับ

อธิษฐาน แลว้จึงดูว่าตรงกบักระดูกไก่หรือไม่ การเส่ียงทายเหล่าน้ีใช้ไดใ้นพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่

การเจบ็ป่วย การเส่ียงทายพยากรณ์หาฤกษย์ามโชคลางดี และร้ายในชีวิตร่องรอยการยกยอ่งไก่เป็น

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเป็นเคร่ืองบูชาแด่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ของผูค้นในยุคเก่าแก่ ท่ีแฝงอยูใ่นงานศิลปกรรรม

๖พระครูปลัดสัมพิพฒันวิริยาจารย์ (สุเทพ ปสิวิโก), “ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรมของ

นกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (ส่วนกลาง)  ปีการศึกษา ๒๕๔๘”,  อา้งแลว้, หนา้ ๘-๑๑. 

                                                           



 

๑๖ 

 

ยุคสุวรรณภูมิราว ๓,๐๐๐ ปีมาแลว้ ไดแ้ก่ ไก่สําริด พบท่ีบา้นดอนตาเพชร อ.พนมทวน กาญจนบุรี 

นอกจากนั้นยงัพบภาพเขียนสีบนเพิงผารูปไก่ท่ีเขาจนัทน์งาม ต.ลาดบวัขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

และท่ีเขาปลาร้า จ.อุทยัธานี ในยุคสมยัหลังลงมาความคิดเหล่าน้ีก็ยงัสืบทอดมาถึงปัจจุบนัจาก

กฎมณเทียรบาลท่ีเขียนข้ึนในสมยัอยธุยาเม่ือ พ.ศ. ๒๐๑๑ ระบุไวว้า่ วิวาทตบตีฟันแทงกนัให้โลหิต

ตกในพระราชวงัก็ดี แลหญิงสาวใชท้าษไทผูใ้ด คลอด แทง้ ลูกในพระราชวงัก็ดี ท่านให้มนัพลีวงั

ท่าน ให้ตั้ งโรงพิธี ๔ ประตู ใบศรี ๔ สํารับ บดั ๕ ชั้ น ๔ อนั ไก่ประตูละคู่ ให้วงชายคารอบ

พระราชวงันิมนพระสงฆส์วดพระพุทธมนต ์๓ วนั หาชีพราหมณ์ซ่ึงรู้พลีกรรม มากระทาํบวงสรวง

ตามทาํเนียม ให้มีระบาํรําเตน้ พินพาท ฆอ้งกลองดุริยะดลตรี ประโคมทั้ง ๔ ประตู คร้ันเสร็จการ

พิธีแล้ว จ่ึงให้เอาไก่นั้นไปปล่อยเสียนอกเมือง ชาวอีสานแต่เดิมก็เช่นกนัมีการเซ่นไหวศ้าลปู่ ตา 

หรือผีบรรพชนด้วยไก่ ยงัไม่ใช้หัวหมูอย่างในปัจจุบนัแมไ้กลไปถึงทางฝ่ังตะวนัตก เช่น ยุโรป 

โรมนั เปอร์เซีย ไก่ ก็ไดถู้กนบัถือทั้งในเร่ืองการเป็นตวัแทนแห่งรุ่งอรุณ และการใชไ้ก่เป็นเคร่ือง

บวงสรวงแก่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รวมถึงเร่ืองโชคลางดว้ยเช่นกนัความเช่ือท่ีเก่ียวกบั ไก่ มากมายเหล่าน้ี 

อาจอา้งอิงถึงพื้นฐานของการท่ีมนุษยต์อ้งพึ่งพาธรรมชาติ และกาํหนดความเป็นไปในการดาํรงชีวิต

ดว้ยอาํนาจธรรมชาติ จึงผกูพนัความเช่ือเหล่าน้ีเขา้กบัส่ิงรอบตวัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  การนบัถือ กบ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัฝนฟ้า หรือ ไก่ เก่ียวขอ้งกบัการมาของแสงสวา่งท่ีจะขจดัความมืดท่ีมีส่ิงไม่ดีหรือสัตว์

ร้ายแฝงอยู ่และอาจเก่ียวขอ้งกบัการเติบโตของพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ทั้งน้ียงัเป็นเคร่ืองอุทิศให้แก่ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิความเป็นไปในชีวติท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของคนกบัธรรมชาติจากยคุดั้งเดิม6

๗ 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการทาํพลีทั้ง ๕ ขาดไม่ไดท่ี้จะตอ้งกล่าวถึงการบูชายญัหรือการบวงสรวง

ก็ดีเพราะเป็นส่ิงท่ีแยกจากกันไม่ออกจริง ๆ ยญั คืออะไร พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน

อธิบายวา่การเซ่น, การบูชาการเซ่นสรวงโดยมีการฆ่าสัตวห์รือฆ่าคนเป็นเคร่ืองบูชาเรียกวา่ บูชายญั 

เป็นยญักรรม คือ การเซ่นสรวงบชูาของพราหมณ์7

๘ 

จากขอ้ความในยญัญสูตร จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ไดท้รงปฏิรูป และปฏิวติัคาํสอนเดิมซ่ึง

เก่ียวกบัการบูชายญั ในศาสนาพราหมณ์สมยันั้นเสียใหม่ โดยใชก้ารตีความจากความหมายเดิมให้

เป็นแนวคิดกระบวนทศันะใหม่ ปฏิรูปคาํสอนเร่ืองการฆ่าสัตว ์หรือฆ่ามนุษยบ์ูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ โดย

ใชค้าํศพัทเ์ดิมของศาสนาพราหมณ์นัน่แหละ แต่เปล่ียนแปลงรูปแบบวธีิการใหม่ หรืออธิบายใหม่น้ี

๗สุจินตต์ วงษ์เทศ, “ปล่อยไก่ พลีกรรม เคร่ืองเซ่น โชคลางตามวิถีพื้นเมือง,” ๓ มีนาคม 

๒๕๕๔.  

<http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi> (20 Aug 2013) 
๘ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน .  ๒๕๔๒,  อา้งแลว้, หนา้ ๘๙๗. 

                                                           



 

๑๗ 

 

เป็นการปฏิรูปคาํสอน หรือตีความคาํสอนเสียใหม่โดยไม่มีการฆ่าทาํร้ายใครเลย อินเดียในยุค

โบราณ แต่เดิมเป็นท่ีอาศยัของชนพื้นเมืองเดิมท่ีเรียกวา่ ทราวิฑ หรือ ดราวิเดียน (Dravidian) ซ่ึงมีเผา่

ย่อย ๆ อีกหลายเผ่า แต่รูปร่างลักษณะคล้ายกัน คือ รูปร่างเล็ก ผิวดาํ จมูกร้ัน ต่อมาพวกอินโด

ยโูรเปียน (Indo-European) หรืออารยนั ซ่ึงมี ลกัษณะผิวขาว จมูกโด่งรูปร่างสูงใหญ่ ซ่ึงเดิมอยูใ่น

แถบลุ่มแม่นํ้ าโวลกา แม่นํ้ าอูราล ทะเลสาบแคสเปียน ไดอ้พยพมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณลุ่มแม่นํ้ า

สินธุ แม่นํ้าคงคา และแม่นํ้ายมุนา เม่ือมีกาํลงัคนมากข้ึน จึงไดแ้ผข่ยายอาํนาจเขา้มายึดครองดินแดน

ของชนพื้นเมืองเดิม ซ่ึงก็คือ ชาวทราวิฑ หรือมิลกัขะและจดัการปกครองอยา่งเป็นระบบ ตลอดจน

พฒันาความเช่ือทางศาสนา โดยยกย่องเทพของตนอยูเ่หนือชนพื้นเมืองเดิม ซ่ึงแต่เดิมชาวมิลกัขะ

นบัถือธรรมชาติ คือ ดิน นํ้ า ลม และไฟ เช่ือว่าธรรมชาติทั้ง ๔ เป็นเทพเจา้ มีตวัตน มีชีวิตจิตใจ 

ประทบัอยูบ่นสวรรค ์จึงมีพิธีบวงสรวงเทพเจา้ดว้ยไฟ เพราะเช่ือวา่ควนัไฟท่ีลอยข้ึนสู่เบ้ืองบนเป็น

ส่ือนาํความประสงคข์องผูส้ังเวยไปแจง้ให้เทพเจา้ทราบ และการท่ีไฟไหมเ้คร่ืองสังเวยหมดไป คือ 

การเสวยเคร่ืองสังเวยของเทพเจา้ส่วนศาสนาเดิมท่ีชาวอารยนันบัถือก่อนอพยพเขา้สู่อินเดียไดแ้ก่

การนบัถือธรรมชาติและวญิญาณบรรพบุรุษ ธรรมชาติท่ีชาวอารยนันบัถือวา่เป็นเทพเจา้ คือ  

๑. พระอินทร์ เป็นเทพผูบ้นัดาลสรรพส่ิงทั้งหลายใหเ้กิดข้ึนในโลก 

๒. พระสาวติรี เป็นเทพแห่งแสงสวา่งและความร้อน 

๓. พระวรุณ เป็นเทพแห่งความเยน็ ความชุ่มช้ืน 

๔. พระยม เป็นเทพแห่งความตาย 

ชาวอารยนัถือว่า เทพทั้ ง ๔ น้ีเป็นเทพผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ รักษาทิศทั้ ง ๔ ของโลก จึงเรียกว่า

โลกบาล พิธีบชูาเทพเจา้จะกระทาํควบคู่กบัพิธีบูชาดวงวญิญาณบรรพบุรุษ ดว้ยการนาํอาหารไปวาง

ท่ีพื้นดิน เรียกวา่ พลี หลงัจากท่ีชาวอารยนัเขา้มาปกครองชาวมิลกัขะแลว้ ไดป้รับเทพเจา้ท่ีตนนบั

ถือเขา้กบัเทพเจา้ของชาวมิลกัขะ โดยสร้างเทพเจา้อคันีข้ึนใหม่ เพราะเห็นวา่ชาวมิลกัขะนิยมบูชา

ไฟแต่ให้อยู่ในฐานะเป็นเทพบริวารของพระสาวิตรี เพื่อให้ชาวมิลกัขะสํานึกตนอยู่เสมอว่า อยู่

ภายใต ้อาํนาจการปกครองของอารยนั  

๒.๒.๒ พลกีรรมในทศันะชาวตะวนัตก  

 ตะวนัตกท่ีเห็นไดช้ดั และเป็นรูปธรรมน่าจะเป็นศาสนาคริสต ์โดยเฉพาะคาทอลิก มีกิจ ๓ 

ประการท่ีสําคญั คือ การพลีกรรม การอดเน้ือ และการอดอาหาร ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึงพลีกรรม

เท่านั้น 

คริสตจกัรมีความเช่ือว่า การพลีกรรม คือ การยอมรับความทุกข์ ยากลาํบากความเจบ็ปวด 

หรือการปฏิเสธตนเองท่ีจะละเวน้กิจกรรมท่ีนาํความสุขหรือความสนุกส่วนตวั หรือตั้งใจลด-ละ-



 

๑๘ 

 

เลิก กิจการท่ีไม่ดี ซ่ึงอาจจะเป็นการยึดติดในบาปต่าง ๆ หรือนิสัยท่ีไม่ดีของตวัเรา โดยเป็นการ

กระทาํท่ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจ ความจริงใจ และดว้ยใจเสรีของเราเอง  

โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะไดท้าํตวัเองให้ใกลชิ้ดพระเจา้มากยิ่งข้ึน และเพิ่มความศกัด์ิสิทธ์ิ

ใหก้บัชีวติของเราเองกิจการต่าง ๆ ของการพลีกรรมเป็นการกระทาํเพื่อจะทาํให้ผูป้ฏิบติันั้นได ้หนั

หลงั ใหก้บัความโนม้เอียงไปในทางบาป และในขณะเดียวกนัการพลีกรรม ทาํให้เราได ้หนัหนา้เขา้

หาพระเจา้ การพลีกรรม เป็นวตัรปฏิบติัประการหน่ึงในวถีิชีวติของชาวคริสตชน  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ราได้

เขา้มีส่วนร่วมกบัพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต ์ตามท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนเราวา่ ถา้ผูใ้ดอยาก

ติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไมก้างเขนของตนทุกวนัและติดตามเรา  

การพลีกรรม เป็นการแสดงออกเร่ืองของจิตใจท่ี ไม่ยึดติด กับวตัถุส่ิงของหรือเร่ือง

ภายนอกทางร่างกาย แต่แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระพฤติปฏิบติัเช่นน้ีมีจิตใจท่ีสูง มีจิตใจท่ีผกูพนักบัส่ิงท่ี

ดีๆ ผกูพนักบัเร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อจิตวิญญาณ การพลีกรรมจะช่วยทาํให้ผูป้ฏิบติัไดมี้จิตใจท่ีเต็มเป่ียม

ไปดว้ยความปีติสุข ซ่ึงเป็นความสุขท่ีสืบเน่ืองมาจากความรัก ความเป็นพี่เป็นนอ้ง และการเป็น

สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระเยซูเจา้ 

การพลีกรรม เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเพราะ เป็นกิจการท่ีช่วยทาํให้เราตระหนกัถึงผลร้ายของบาป 

และรู้เท่าทนัอนัตรายของบาป ช่วยทาํให้เราเกิดความเขม้แข็งพากเพียรทนต่อสู้กบัตนเอง และเพื่อ

จะไดเ้อาชนะความโนม้เอียงไปทางนิสัยท่ีไม่ดีในตวั เพื่อความอยู่รอดพน้ทางฝ่ายวิญญาณของเรา 

ทั้งทางโลก และยงัเป็นการร่วมมือกนัสร้างพระอาณาจกัรของพระเจา้อีกดว้ย เป็นการส่งเสริมให้เรา

เห็นถึงความสําคญัของ การใช้โทษบาป ซ่ึงทาํให้เราตอ้งร้องขอความเมตตาและพระหรรษาทาน

จากพระเจา้ เพื่อเราจะไดมี้พละกาํลงัท่ีเขม้แขง็จนสามารถเอาชนะความอ่อนแอในตวัของเราได ้

จากพระคมัภีร์ หลายต่อหลายตอน ท่ีเขียนโดยคนหลาย ๆ คน ในระยะเวลาท่ีห่างกนันับ

ร้อยนับพนัปี ภายใตก้ารดลใจของพระเจา้ มีเน้ือความช้ีไปถึงแผนการท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไวว้่า 

พระองคจ์ะไดส่้ง ลูกแกะสําหรับการไถ่บาป ของพระองคเ์องเขา้มาอยูใ่นหมู่มนุษยแ์ละพระเจา้จะ

ใช ้ลูกแกะน้ีในการทาํพลีกรรมคร้ังใหญ่ คร้ังเดียวให้แก่มนุษยชาติทั้งปวง ผูท่ี้เช่ือยอมรับก็จะไดรั้บ

การชาํระบาปอนัติดตวัมาแต่กาํเนิดโดยสมบูรณ์ แต่ผูท่ี้ไม่เช่ือและไม่ยอมรับ ก็ยงัคงอยูภ่ายใตบ้าป

ต่อไปตอ้งมีการไถ่บาป ลา้งบาป 

พธีิล้างบาปในคริสต์ศาสนา 

คาํวา่ บาป น้ีเป็นคาํท่ีเกิดมาควบคู่กบัคริสตศ์าสนา เป็นคาํท่ีคริสตศาสนามีแนวความคิดท่ี

จะลา้งบาปให้หมดไป การท่ีกล่าวเช่นน้ีจะเห็นไดจ้ากประวติัของพระเยซู ผูถู้กถือว่าเป็นบุตรของ

พระเจา้เป็นพระคริสต ์(แปลวา่การไถ่บาป) หมายความวา่พระเยซู ก่อตั้งศาสนาข้ึนมาก็เพื่อรับรอง

บาปท่ีมนุษยใ์นโลกไดพ้ากนักระทาํข้ึน ในคริสตศาสนามีความเช่ือวา่ บาปหรือความชัว่ท่ีมนุษยไ์ด้



 

๑๙ 

 

ทาํไปนั้น สามารถลบลา้งได ้หรือทาํให้หมดไป โดยผูท้าํความชัว่จะตอ้งรับศีล (Cacrament) ๕ ใน 

๗ ขอ้ดงัน้ี 

๑. ศีลล้างบาป (Baptism) คริสตศาสนามีความเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมา จะตอ้งมีบาปติด

ตวัมาเสมอ บาปน้ีเกิดข้ึนจากมนุษยคู์่แรกของโลก(อาดมักบัอีวา) ไดก้ระทาํไว ้ฉะนั้นผูต้อ้งการจะ

เขา้รีตหรือนบัถือศาสนาจะตอ้งรับศีลลา้งบาปน้ีเสมอ 

๒. ศีลกําลัง (Confirmation) หมายถึงการเขา้พิธีนํ้ ามนัทาํรูปไมก้างเขนท่ีตวัและแกม้เพื่อ

เป็นการยนืยนัวา่ลา้งบาปหมดแลว้ 

๓. ศีลแก้บาป (Confession) การสารภาพบาป ท่ีตวัเองไดก้ระทาํก่อนหน้าน้ี พร้อมทั้งให้

สัญญาแก่ผูท้าํพิธีลา้งบาป(บาทหลวง) วา่จะไม่ทาํต่อไปอีก 

๔. ศีลมหาสนิท (Communion) การยอมรับให้วิญญาณของพระเยซู มาสถิตยึดแน่น และ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัตนเองการรับศีลมหาสนิทน้ีจะสาํเร็จไดก้็ดว้ยการกินขนมปังกบันํ้าองุ่นเสก 

๕. ศีลทาสุดท้าย (Extreme) การรับศีลคร้ังสุดทา้ยก่อนส้ินลมหายใจ เพื่อทาํให้ใจบริสุทธ์ิ

หมดจากบาป พร้อมทั้งใหว้ญิญาณมีกาํลงัเพื่อท่ีจะต่อสู้กบัภูตผปีีศาจ8

๙ 

ดงันั้น ลูกแกะสาํหรับการไถ่บาป (ตวัเราเอง) น้ีแหละคือผูท่ี้เรารู้จกักนัในนามของพระเยซู

คริสตจ์ากพระคมัภีร์อีกเช่นกนั ทาํให้เรารู้วา่เหตุท่ีบาปคร้ังแรกของมนุษยไ์ดก้ระทาํโดยผูท่ี้บริสุทธ์ิ

และไม่เคยทาํบาปมา ก่อน ดงันั้น การชาํระบาปทั้งหมดในโลกจะตอ้งกระทาํดว้ยการทาํพลีกรรม

ดว้ยชีวติและเลือดของผู ้ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมนุษยท่ี์บริสุทธ์ิจากบาปเช่นกนั  แต่การท่ีจะหาชีวิตมนุษยท่ี์

บริสุทธ์ิจากบาปนั้นไม่มีทางกระทาํไดเ้ลย เน่ืองจากมนุษยท่ี์สืบเช้ือสายกนัต่อ ๆ กนัมาจากเช้ือชีวิต

ปกติของมนุษยผ์ูช้ายนั้น ย่อมเป็นมนุษยท่ี์มีบาปติดตวัมาทุกคน ดงันั้น พระเจา้จึงไดท้รงให้กาํเนิด

มนุษยด์ว้ยวธีิพิเศษอีกคร้ังหน่ึงในการทรงสร้างของพระองค ์นัน่คือการให้กาํเนิดพระเยซูคริสต ์วิญญาณ

ของพระองคเ์องโดยอาศยัครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารีเพื่อให้ไดรู้ปกายอนัเป็นมนุษยอ์นัจาํเป็นสําหรับ

การเขา้พิธีพลีกรรม 

ระยะแรกนั้น พระเจา้ไดว้างกฎเกณฑ์การดาํเนินชีวิตให้แก่มนุษยผ์า่นชาวยิว เพื่อให้มนุษย์

มีหลกัยดึในการดาํเนินชีวติท่ีจะไม่ทาํบาป ใหห้นกัและลึกต่อไปในชีวติของตน ขอ้บญัญติัท่ีพระเจา้

ทรงวางไวน้ี้ทรงประทานผา่นชายชาวยวิผูห้น่ึง ช่ือวา่ โมเสส เม่ือไดท้รงวางพระบญัญติัสิบประการ

ให้แก่มนุษยแ์ลว้ มนุษยก์็ไดพ้ยายามปฏิบติัตาม แต่ก็ปรากฏวา่ การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะรักษาตนไวโ้ดย

ไม่ละเมิดพระบญัญติัขอ้ใดขอ้หน่ึงเลยโดยตลอดชีวิตนั้นนบัวา่ยากเตม็ที และไม่มีใครทาํได ้ 

๙พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี), มองศาสนามองปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร :

สาํนกัพิมพช่์อระกา, ๒๕๕๐), หนา้ ๖๕-๖๖. 

                                                           



 

๒๐ 

 

ดงันั้น การละเมิดพระบญัญติัจึงเกิดข้ึนตลอดเวลา นอกเหนือจากการท่ีพระเจา้ไดท้รงวาง

พระบญัญติัสิบประการแลว้ ยงัไดว้างระเบียบการบูชาพระเจา้ ตลอดจนการปฏิบติัพลีกรรมเพื่อการ

แก้ไข การละเมิดพระบญัญัติด้วย ศาสนาคริสต์ถือว่ามีคนนับถือมากท่ีสุด ในโลกปัจจุบันมี

ประชากรท่ีเล่ือมใสศรัทธาตามความเช่ือในนิกายต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยโุรปและอเมริกา9

๑๐  

พระเจา้ได้กาํหนด ให้มีกลุ่มชนพิเศษข้ึนมาในหมู่ชาวยิว ท่ีจะเป็นผูก้ระทาํพิธีกรรมบูชา

และพลีกรรมแก้ไขการละเมิดไว ้ กลุ่มคนพวกน้ีเรียกว่า ปุโรหิต และปุโรหิตน่ีเองคือคนกลาง

ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยน์ัน่เอง  พลีกรรมเพื่อแกไ้ขการละเมิดตามมาตรฐานของพระเจา้นั้นคือการ

แสดงออกในการสารภาพและขอให้พระเจา้ทรงยกบาปท่ีไดล้ะเมิด ในการทาํพลีกรรมน้ี พระเจา้

ทรงกาํหนดใหก้ระทาํโดยการถวายธญับูชา และสัตวบ์ูชา ทั้งเน้ือและเลือดแก่พระเจา้ 

สาํหรับพืชและสัตว ์ท่ีใชใ้นการพลีกรรม เพื่อพระเจา้นั้นพระเจา้กาํหนดใชก้ารเผาไฟถวาย

ให้หมดตวัแต่สําหรับเลือดนั้นใช้ในการประพรมเพื่อชาํระลา้ง พระคมัภีร์บอกว่าเกือบทุกส่ิงจะ

สามารถชาํระให้บริสุทธ์ิได้ดว้ยเลือด  ดงันั้น การทาํพลีกรรมโดยใช้ชีวิต และเลือดเน้ือของแพะ 

แกะ และโค เป็นเคร่ืองบูชา จึงนบัวา่เป็นส่ิงพบเห็นไดต้ลอดเวลาในยคุนั้น  พิธีเช่นน้ีเป็นตน้เคา้ของ

การถวายสัตวบ์ูชาเพื่อการบูชา หรือขอไถ่โทษแก่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ในยุคต่อมาทัว่โลกดว้ย ไม่

วา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินั้นจะเป็นพระเจา้ หรือเป็นผี วิญญาณต่าง ๆ ก็ตาม เรายงัสามารถเห็นพิธีพลีกรรม

เหล่าน้ีไดแ้มใ้นปัจจุบนักล่าวคือ มนุษยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บรู้วิธีการไถ่โทษ อยา่งใหม่ของพระเจา้ ก็ยงัทาํ

พิธีเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิในวาระเทศกาลต่าง ๆ ดว้ยเน้ือสัตว ์เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา หรือของสด ๆ 

คาวๆ กนัอยู ่แต่ยิ่งวนัเวลาผา่นไปพระเจา้ยิ่งไดพ้บวา่การกระทาํของมนุษยย์ิ่งเลวร้ายหนกัลงไปทุก

ทีพระเจา้ไม่ปรารถนารับพลีกรรมท่ีมนุษยก์ระทาํถวายเป็นคร้ัง ๆ จึงประกาศแผนการไถ่บาปอนั

เป็นนิรันดร์แก่มนุษย ์การพลีกรรมไถ่บาปคร้ังน้ี พระองค์จะทาํดว้ยวิธีการเดิมคือจะทรงใช้ชีวิต 

เลือดเน้ือแต่ไม่ใช่ของสัตวท่ี์มนุษยจ์ดัหามาถวายแต่เป็นชีวิตและเลือดเน้ือของมนุษยแ์ละตอ้งเป็น

มนุษยท่ี์ไม่มีบาปติดมาแต่กาํเนิดดว้ย การชาํระบาปทั้งหมดในโลก ตอ้งกระทาํดว้ยการทาํพลีกรรม

ดว้ยชีวติ และเลือดของผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นมนุษยท่ี์บริสุทธ์ิ จากบาปเช่นกนั แต่การท่ีจะหาชีวิตมนุษยท่ี์

บริสุทธ์ิจากบาปนั้น ไม่มีทางทาํไดเ้ลย เน่ืองจากมนุษยท่ี์สืบเช้ือสายกนัต่อ ๆ กนัมาจากเช้ือ ชีวิต

ปกติของมนุษยผ์ูช้าย เป็นมนุษยท่ี์มีบาปติดตวัมาทุกคน พระเจา้จึงไดท้รงให้กาํเนิดมนุษยด์ว้ยวิธี

พิเศษอีกคร้ัง ในการทรงสร้างของพระองค ์ นัน่คือ การให้กาํเนิดพระเยซูคริสต ์จากพระวิญญาณ

ของพระองคเ์อง โดยอาศยัครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารีเพื่อให้ไดรู้ปกายอนัเป็นมนุษยอ์นัจาํเป็น

๑๐สุวฒัน์ จนัทร์จาํนง, ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์ลีนเพรส, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๗๙. 

                                                           



 

๒๑ 

 

สําหรับการเขา้พิธีพูดง่าย ๆ ว่าพระเจา้ทรงยอมถ่อมพระองค์ถึงขนาดยอมให้มนุษยพ์ิพากษาและ

สุดทา้ยพระองคท์รงถูกตรึงไมก้างเขนจนส้ินพระชนม ์และส้ินสภาพมนุษยใ์นฐานะเคร่ืองพลีกรรม

ตามวธีิท่ีมีมาแต่เดิม 

๒.๒.๓ พลกีรรมในทศันคติของพราหมณ์ฮินดู 

ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาเก่าแก่ท่ีสุดของอินเดียเดิมทีศาสนาน้ีมีช่ือเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ 

จากหลกัฐานประวติัศาสตร์ เช่นจารึกสุโขทยัไดท้าํให้เช่ือกนัวา่ ศาสนาฮินดูอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เขา้มา

ในสมยัสุโขทยัแลว้ แต่ศาสนาฮินดูก็ไม่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากนกั  

ในสมยัอยุธยา ศาสนาฮินดูมีอิทธิพลมากในสถาบนัพระมหากษตัริย ์จารีต และพิธีกรรม

ต่าง ๆ ในราชสํานกัส่วนใหญ่เป็นจารีตและพิธีกรรมตามหลกัศาสนาฮินดู หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ 

ปราโมชแสดงปาถกถาเร่ือง อิทธิพลของศาสนาฮินดูต่ออารยะธรรมไทย  วา่ศาสนาฮินดูเป็นศาสนา

เหมาะสาํหรับส่งเสริมพระราชอาํนาจ ดว้ยเหตุน้ีกษตัริยอ์ยุธยาจึงนาํเอาศาสนาน้ีมาใชใ้นราชสํานกั 

ศาสนาฮินดูจึงมีอิทธิพลต่อราชสํานกัมายาวนาน กระทัง่สมยัรัชการท่ี ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินจึงมี

การนาํเอาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาแทรกพิธีกรรมแบบพราหมณ์ในงานพระราชพิธีแต่ก็

แทรกไดไ้ม่นานนกั และปัจจุบนัศาสนาฮินดูยงัคงมีอิทธิพลอยูใ่นพระราชพิธีต่าง ๆ อยูม่ากมาย10

๑๑ 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีววิฒันาการทางประวติัศาสตร์อนัยาวนาน นบัตั้งแต่ชนชาติอารยนั

เร่ิมถ่ินฐานในประเทศอินเดีย จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เรียกวา่ ศาสนาสนาตนะ แปลวา่ ศาสนาท่ีดาํรง

อยูนิ่จนิรันดร์ไม่มีวนัเส่ือม ต่อมาเกิดคมัภีร์พระเวท เรียกวา่ ไวทิกธรรม แปลวา่ ธรรมท่ีไดจ้ากพระ

เวทภายหลงัไดเ้ปล่ียนเป็นอารยธรรม แปลวา่ ธรรมอนัดีงาม  

เม่ือพวกพราหมณ์ มีอิทธิพลทางศาสนาจึงไดช่ื้อว่า ศาสนาพราหมณ์ธรรม แปลว่าคาํสอน

ของพราหมณาจารย ์จนกระทัง่ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางศาสนา จึงไดช่ื้อใหม่วา่ หินทูธรรม หรือ

ฮินดูธรรม แปลวา่ ธรรมท่ีสอนลทัธิอหิงสา คาํวา่ อหิงสา แปลวา่ การไม่เบียดเบียน 

ในสมยัน้ี ชาวอารยนัไดย้ึดครองตอนเหนือของอินเดียทั้งหมดจึงเกิดเป็นแวน่แควน้ต่าง ๆ 

แต่ละแควน้ต่างมีอิสระไม่ข้ึนต่อกนั เช่น แควน้ปัญจาละ แควน้อโยธนา แควน้กุรุเกษตร เป็นตน้ 

พระราชาและขุนนางผูใ้หญ่ต่างก็มีกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดิน จึงใชชี้วติอยา่งฟุ่มเฟือย ส่วนชนชั้น

กลางท่ีไม่มีท่ีดินต่างไปประกอบอาชีพคา้ขายจนร่ํารวย  

พวกพื้นเมืองเดิมท่ีอยูใ่ตอ้าํนาจของอารยนัซ่ึงเรียกวา่ ทัสยุ ไดก้ลายเป็นชนชั้นศูทรซ่ึงเป็น

ชนชั้นตํ่า ท่ีชาติอารยนัทุกชั้นจะร่วมสมาคมไม่ได ้เน่ืองจากชาวอารยนัเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของ

พระผูเ้ป็นเจา้ และการทาํพิธีพลีกรรมเพื่อบูชา เพราะเหตุวา่ ถา้การประกอบพิธีกรรมเป็นไปอยา่ง

๑๑พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตฺตโม, (อามาตมนตรี),  มองศาสนามองปรัชญา, อา้งแลว้, หนา้ ๓๕. 

                                                           



 

๒๒ 

 

ถูกตอ้งจนเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้แลว้ ก็จะทรงเมตตาประทานพรให้สมปรารถนา ถา้ผูป้ระกอบ

พิธีกรรมมีความมานะพากเพียรจนถึงท่ีสุดอาจเปล่ียนสถานภาพจากมนุษยธ์รรมดาไปเป็นเทพเจา้

ไดย้คุสมยัน้ีพราหมณ์เป็นผูมี้อิทธิพลสูงสุดในจิตใจของประชาชน เป็นชนชั้นเดียวเท่านั้นท่ีสามารถ

ติดต่อกบัพระเจา้ได ้ จากการยกยอ่งสถานภาพของพราหมณ์ ไดท้าํให้เกิดค่านิยมในการประพฤติ

พรหมจรรย ์เช่ือกนัวา่สามารถยกสถานะให้เท่าเทียมกบัพระราชาได ้จึงเกิดการสละครอบครัว และ

ทรัพยส์มบติัออกบวชกนัเป็นจาํนวนมากทาํให้มีลทัธิใหม่เกิดข้ึนสมยัน้ีจึงไดช่ื้อวา่สมยัพราหมณะ

หรือพราหมณ์ 

๒.๒.๔ พลกีรรมในอนิเดีย 

สมยัพุทธกาล  นางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ เสนานิคม กุฏุมพีผูมี้ทรัพยซ่ึ์งเป็นนายใหญ่

แห่งชาวบา้นเสนานิคม ตาํบลอุรุเวลา เม่ืออายุยา่งเขา้สู่วยัสาว นางไดท้าํพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาท่ี

สิงสถิต ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของนางโดยไดต้ั้งปณิธาน  ความปรารถนาไว ้๒ ประการ 

คือ ขอให้ขา้พเจา้ไดส้ามีท่ีมีบุญ มีทรัพยส์มบติั และมีชาติสกุลเสมอกนัและขอให้ขา้พเจา้มีบุตรคน

แรกเป็นชาย ถา้ความปรารถนาของขา้พเจา้ทั้ง ๒ ประการสาํเร็จสมบูรณ์แลว้ ขา้พเจา้จะทาํพลีกรรม 

แก่ท่านดว้ยของอนัมีค่าหน่ึงแสนกหาปณะ  

กาลต่อมา ความปรารถนาของนางสําเร็จทั้งสองประการนางได้สามีเป็นเศรษฐี มีฐานะ

เสมอกนั ไดบุ้ตรคนแรกเป็นชายนามวา่ ยสะ นางไดป้ล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนลูกชายแต่งงานแลว้ 

จึงปรารภท่ีจะทาํพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ นาง

ไดป้ระกอบพิธีหุงขา้วมธุปายาสแลว้ให้นางทาสีสาวใชไ้ปปัดกวาดทาํความสะอาดบริเวณโคนตน้ไทร 

ในอดีตกาล คร้ังพระพุทธเจา้นามว่า ปทุมุตตระ บงัเกิดในสกุล กรุงหงัสวดี ต่อมานางฟัง

ธรรมกถาของพระศาสดา เห็นพระศาสดา ทรงสถาปนาอุบาสิกาผูห้น่ึงไวใ้นตาํแหน่งเอตทคัคะว่า

นาง เป็นผูเ้ป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผูถึ้งสรณะก่อนอุบาสิกาทั้งปวง จึงทาํกุศลให้ยิ่งยวดข้ึนไป

ปรารถนาตาํแหน่งนั้นนางเวียนว่ายอยู่ในเทวดา และมนุษยถึ์งแสนกปั บงัเกิดในครอบครัวของ

กุฎุมพีช่ือเสนียะ ณ ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม ก่อนพระศาสดาของเราบงัเกิด เจริญวยัแลว้ไดท้าํความ

ปรารถนาไว ้ณ ตน้ไทรตน้หน่ึงวา่ ถา้นางไปมีเหยา้เรือนกบัคนท่ีเสมอกนั ไดบุ้ตรชายในทอ้งแรก

จกัทาํพลีกรรมประจาํปี ความปรารถนาของนางก็สาํเร็จ 

เม่ือพระมหาสัตวท์รงทาํทุกรกิริยาครบปีท่ี ๖ ในวนัวิสาขปุณมี นางมีความประสงคจ์ะทาํ

พลีกรรมในวนัเพญ็เดือน ๖ ก่อนหนา้นั้น นางไดเ้ตรียมการเพื่อปรุงขา้วมธุปายาส โดยนางไดป้ล่อย

แม่โคนมพนัตวัเท่ียวไปในป่าชะเอม ให้แม่โคนม ๕๐๐ ตวั ด่ืมนํ้ านมของแม่โคนม ๑,๐๐๐ ตวันั้น

แลว้ให้แม่โคนม ๒๕๐ ตวัด่ืมนํ้ านมของแม่โคนม ๕๐๐ ตวันั้นรวมความว่านางตอ้งการความขน้



 

๒๓ 

 

ความหวาน และความมีโอชะของนํ้ านมจึงไดก้ระทาํการ หมุนเวียนไป จนกระทัง่แม่โคนม ๘ ตวั

ด่ืมนํ้านมของแม่โคนม ๑๖ ตวั ดว้ยประการฉะน้ี 

คร้ันถึงในวนัเพญ็เดือน ๖ นางคิดวา่ จกัทาํพลีกรรม ตั้งแต่เชา้ตรู่จึงลุกข้ึนในเวลาใกลรุ่้งของ

ราตรี แลว้ให้รีดนมแม่โคนม ๘ ตวันั้น ลูกโคทั้งหลายยงัไม่ทนัมาใกลเ้ตา้นมของแม่โคนม แต่เม่ือ

พอนาํภาชนะใหม่เขา้ไปท่ีใกลเ้ตา้นมธารนํ้านมก็ไหลออกโดยธรรมดาของตน นางสุชาดาเห็นความ

อัศจรรย์ดังนั้ นจึงตักนํ้ านมด้วยมือของตนเองใส่ลงในภาชนะใหม่แล้วรีบก่อไฟด้วยมือของ

ตนเอง เม่ือนางกาํลงั หุงขา้วมธุปายาสนั้นอยู ่ฟองใหญ่ ๆ ผุดข้ึนให้วนเป็นทกัษิณาวตัร นํ้านมแมจ้ะ

แตกออกสกัหยาดเดียวก็ไม่กระเด็นออกไปขา้งนอกควนัไฟแมมี้ประมาณนอ้ยก็ไม่ตั้งข้ึนจากเตา 

สมยันั้น ทา้วจตุโลกบาลมาถือการอารักขาท่ีเตาไฟ ทา้วมหาพรหมกั้นฉตัร ทา้วสักกะทรง

นาํดุ้นฟืนมาใส่ไฟให้ลุกโพลงอยู่ เทวดาทั้งหลายรวบรวมเอาโอชะท่ีสําเร็จแก่เทวดาและมนุษย์

ทั้งหลายในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ มีทวีปนอ้ยสองพนัเป็นบริวารมาใส่ลงในขา้วมธุปายาสนั้นดว้ยเทวานุ

ภาพของตน ๆ เสมือนคั้นรวงผึ้งซ่ึงติดอยู่ท่ีท่อนไมถื้อเอาตน้นํ้ าหวานฉะนั้นจริงอยู่ ในเวลาอ่ืน ๆ

เทวดาทั้งหลายใส่โอชะในทุก ๆ คาํขา้ว แต่ในวนับรรลุพระสัมโพธิญาณ และวนัปรินิพพานใส่ลง

ในหมอ้เลยทีเดียวซ่ึงนางสุชาดาไดเ้ห็นความอศัจรรยมิ์ใช่นอ้ย ซ่ึงปรากฏแก่ตน ณ ท่ีนั้น ในวนัเดียว

เท่านั้น จึงเรียกนางปุณณาทาสีมาพูดว่า น่ีแน่ะแม่ปุณณาวนัน้ีเทวดาของพวกเราน่าเล่ือมใส่ยิ่งนัก

เพราะวา่เราไม่เคยเห็นความอศัจรรยเ์ห็นปานน้ี เธอจงรีบไปปัดกวาดเทวสถานโดยเร็ว นางปุณณา

ทาสีรับคาํของนางแลว้รีบด่วนไปยงัโคนไม ้ตอนกลางคืนวนันั้น แมพ้ระโพธิสัตวก์็ไดท้รงเห็นมหา

สุบิน ๕ ประการ เม่ือทรงใคร่ครวญดูจึงทรงกระทาํสันนิษฐานวา่ วนัน้ี เราจกัไดเ้ป็นพระพุทธเจา้

โดยไม่ตอ้งสงสัย เม่ือราตรีนั้นล่วงไปจึงทรงกระทาํการปฏิบติัพระสรีระ ทรงคอยเวลาภิกขาจาร  

พอเช้าตรู่ จึงเสด็จมาประทบันั่งท่ีโคนไมน้ั้น ยงัโคนไมท้ั้ งส้ินให้สว่างไสวด้วยพระรัศมีของ

พระองค ์

ลาํดบันั้น นางปุณณาทาสีมาไดเ้ห็นพระโพธิสัตวป์ระทบันัง่ท่ีโคนไม ้ มองดูโลกธาตุดา้น

ทิศตะวนัออกอยู่ตน้ไม้ทั้งส้ินมีวรรณะดุจทองคาํเพราะพระรัศมีอนัซ่านออกจากพระสรีระของ

พระองค์นางปุณณาทาสี ไดเ้ห็นแลว้จึงมีความคิดวา่ วนัน้ีเทวดาของเราเห็นจะลงจากตน้ไมม้านัง่

เพื่อคอยรับพลีกรรมดว้ยมือของตนเองจึงเป็นผูมี้ความต่ืนเตน้ รีบมาบอกเน้ือความนั้นแก่นางสุชาดา

นางสุชาดาไดฟั้งคาํของนางปุณณาทาสีแลว้มีใจยินดีพูดว่า ตั้งแต่วนัน้ีไปเจา้จงตั้งอยูใ่นฐานะเป็น

ธิดาคนโตของเรา แลว้ไดใ้หเ้คร่ืองอลงัการทั้งปวงอนัสมควรแก่ธิดา ก็เพราะเหตุท่ีในวนัจะไดบ้รรลุ

ความเป็นพระพุทธเจา้ควรจะไดถ้าดทองใบหน่ึงซ่ึงมีราคาหน่ึงแสนกหาปณะ  

ฉะนั้น นางสุชาดานั้นจึงทาํความคิดให้เกิดข้ึนวา่ เราจกัใส่ขา้วมชุปายาสในถาดทองนางมี

ความประสงคจ์ะใหน้าํถาดทองราคาหน่ึงแสนกหาปณะมา เพื่อใส่ขา้วมธุปายาสจึงรําพึงถึงโภชนะ



 

๒๔ 

 

ท่ีสุกแลว้ขา้วมธุปายาสทั้งหมดไดก้ล้ิงมาตั้งอยูเ่ฉพาะในถาด เหมือนนํ้ ากล้ิงมาจากใบปทุมฉะนั้น

ขา้วมธุปายาสนั้นไดมี้ปริมาณเตม็ถาดหน่ึงพอดี นางจึงเอาถาดใบอ่ืนครอบถาดใบนั้นแลว้เอาผา้ขาว

พนัห่อไว ้ส่วนตนประดบัประดาร่างกายดว้ยเคร่ืองประดบั ทุกอยา่งเสร็จแลว้ ทูนถาดนั้นบนศีรษะ

ของตนไปยงัโคนตน้ไทรดว้ยอานุภาพใหญ่ เห็นพระโพธิสัตวแ์ลว้เกิดความโสมนสัเป็นกาํลงั สําคญัวา่เป็น

รุกขเทวดาจึงโน้มตวัเดินไปวางถาดลงจากศีรษะแลว้เปิดผา้คลุมออกเอาสุวรรณภิงคาร คนโทนํ้ า

ทองคาํตกันํ้ าท่ีอบดว้ยดอกไมห้อมแลว้ไดเ้ขา้ไปหาพระโพธิสัตวย์ืนอยู ่ บาตรท่ีฆฏิการมหาพรหม

ถวาย ไม่ไดห่้างพระโพธิสัตวม์าตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี ขณะนั้นไดห้ายไปพระโพธิสัตวไ์ม่ทรง

เห็นบาตรจึงเหยียดพระหตัถ์ขวาออกรับนํ้ า นางสุชาดา จึงวางขา้วมชุปายาสพร้อมทั้งถาดนั้นลงบน

พระหตัถข์องพระมหาบุรุษ พระมหาบุรุษทรงแลดูนางสุชาดา นางกาํหนดอาการไดทู้ลวา่ ขา้แต่พระผูเ้ป็น

เจา้ ดิฉนับริจาคแก่ท่านแลว้ ท่านจงถือเอาถาดนั้นไปกระทาํตามความชอบใจเถิด ถวายบงัคมแลว้ทูลวา่ 

มโนรถของดิฉันสําเร็จแลว้ ฉันใดแมม้โนรถของท่านก็จงสําเร็จ ฉันนั้น นางบริจาคถาดทองซ่ึงมี

ราคาตั้งหน่ึงแสน เหมือนบริจาคใบไมเ้ก่าไม่เสียดายเลย แลว้หลีกไป  

การบูชายญั เป็นการบูชาอยา่งหน่ึงซ่ึงมีรูปแบบหลากหลาย และเป็นพิธีกรรมทางศาสนา

พราหมณ์ซ่ึงปรากฏเด่นชดักวา่ลทัธิศาสนาอ่ืน ๆ การบูชายญันั้นมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมมีมนุษยชาติ ถือ

เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมท่ีฝังรากลึกลงในธรรมชาติของมนุษย ์พิธีกรรมการเซ่นสรวง ดว้ยวิธีต่าง ๆ ไม่

วา่การฆ่าคน หรือสัตวเ์ป็นเคร่ืองบชูา การบูชายญัในสมยัโบราณ ไดถู้กถ่ายทอดกนัมาเร่ือย ๆ  เป็นประเพณี

นิยมสืบเน่ืองกนัมาช้านาน เพราะมีความเช่ือว่าเทพเจา้คือผูด้ลบนัดาลภยัพิบติั รวมทั้งความสุขให้แก่

มนุษย ์ความเช่ือท่ีวา่เม่ือตายไปแลว้ ก็จะไดไ้ปอยูร่่วมกบัเทพเจา้จึงเช่ือ เลือกทาํพิธีบูชายญัเพื่อให้เทพ

เจา้เกิดความพึงพอใจดลบนัดาลทุกส่ิงใหต้ามท่ีตนปรารถนาอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติของมนุษย ์คือ

ความกลวัภยัซ่ึงเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีตนไม่รู้เช่นฝนตกฟ้าร้องแผน่ดินไหว นํ้าท่วม  

โดยรูปศพัท ์บูชายญั (บูชา+ยญั) มีความหมายต่างกนั คาํวา่ บูชา หมายถึงแสดงความเคารพ

บุคคลหรือส่ิงท่ีนบัถือดว้ยเคร่ืองสักการะมีดอกไม ้ธูปเทียน เช่น บูชาพระบชูาเทวดาและบูชาไฟ ยก

ยอ่งเทิดทูนดว้ยความนบัถือหรือเล่ือมใสในความรู้ความสามารถ เช่นบูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้และ

บูชาฝีมือ ส่วนคาํวา่ ยญั  หมายถึงการเซ่น การบูชา การเซ่นสรวงชนิดหน่ึงของพราหมณ์ เม่ือใชใ้น

ภาษาไทยนิยมเรียกรวมกนัวา่ บูชายญั ไดแ้ก่ การบูชาของพราหมณ์อยา่งหน่ึง การเซ่นสรวงดว้ยวิธี

ฆ่าคนหรือสัตวเ์ป็นเคร่ืองบูชา11

๑๒ 

๑๒ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หนา้ 

๒๘๔. 

                                                           



 

๒๕ 

 

ดงันั้น การบูชายญั จึงหมายถึง การบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงท่ีตนเคารพนบัถือ เช่น ผีสาง

เทพเจา้หรือส่ิงต่าง ๆ โดยการเซ่นสรวง บวงสรวง ออ้นวอน เพื่อหวงัพึ่งพาอาํนาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือ

ส่ิงท่ีตนเคารพนบัถือนั้น ให้มาบนัดาลผลท่ีตนตอ้งการการบูชายญัมกัใชไ้ฟประกอบการบูชา จึง

เรียกวา่ การบูชาไฟ ซ่ึงถือวา่เป็นพลีกรรมท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีมีมาแต่โบราณ ซ่ึงมนุษยไ์ดย้ึดถือปฏิบติั

รักษาสืบทอดกนัมา โดยมีคติว่า พระประชาบดีเป็นเทพเจา้ผูส้ร้างสัตวโ์ลกทั้งหลาย จึงไดท้รง

บาํเพ็ญตบะ และไดป้ระทานให้กาํเนิดเทพอคันีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค ์ เพราะเหตุท่ีเทพ

อคันีเกิดจากพระโอษฐ์นั้น เทพอคันีจึงเป็นเทพเสวยอาหารและเป็นเทพองคแ์รกท่ีพระประชาบดี

สร้างข้ึนจึงไดน้ามวา่ อคันี12

๑๓ 

มองยอ้นกลบัไปในสมยัก่อน ชาวอารยนัเขา้มาครองอินเดีย ลทัธิการนบัถือธรรมชาติเป็น

ลทัธิแรกท่ีมนุษยไ์ดน้บัถือกนัมา เม่ือมาถึงยุคชาวอารยนัปกครองอินเดียแลว้นอกจากจะเคารพนบั

ถือธรรมชาติเทพเจา้ต่าง ๆ ชาวอารยนัยงัเคารพนบัถือ บูชาวิญญาณของบรรพบุรุษเช่นเดียวกบัเทพ

ดว้ยเพราะเห็นวา่มนุษย ์และสัตวท่ี์ตายไปนั้นก็เพียงแต่ร่างกาย (Body) ส่วนวิญญาณ (Soul) นั้น

ยงัคงสภาพอยู ่และยงัมีการบริโภคอาหาร  เช่นเดียวกบัมนุษย ์ฉะนั้น จึงเกิดการบวงสรวงและเซ่น

วญิญาณและชาวอารยนัยงัมีความเช่ือถือต่อไปอีกวา่ วิญญาณเหล่านั้น มีภพอยูเ่บ้ืองบน การท่ีจะส่ง

เคร่ืองบูชาให้ไปถึงวิญญาณเหล่านั้นได ้ ก็ดว้ยการเผาไฟบูชายญัให้ควนัไฟลอยข้ึนไป จึงทาํให้มี

ลทัธิการบูชายญัเกิดข้ึน แทจ้ริงแลว้ คนพื้นเมืองเดิมของอินเดียใช่วา่จะใชไ้ฟบูชายญัเท่านั้นการบูชา

โลกธาตุ ๔ คือ ดินนํ้ า ลม และ ไฟ รวมทั้งตน้ไมใ้หญ่และภูเขา ก็มีมาเป็นเวลานานแลว้เพราะส่ิง

เหล่าน้ีคนในสมยัโบราณมีความเช่ือว่ามีวิญญาณหรือมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสถิตอยู่ซ่ึงสามารถให้ทั้งคุณ

และโทษแก่มนุษยไ์ด ้

การบูชายญัต่อเทพเจา้ของชาวอินเดีย ไม่มีอะไรท่ีพิสดารมากนกักล่าวคือ ทาํกนัง่าย ๆ คือ 

เอาอาหารวางลงใหเ้ทวดาลงมาเสวยกบัพื้นดินเท่านั้น เป็นท่ีสังเกตวา่การบูชายญันั้น เร่ิมตน้จากการ

บูชาธรรมชาติรูปแบบง่ายภายในครอบครัว จากนั้นมาเป็นพิธีกรรมท่ีตอ้งทาํในชุมชนและเป็น

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีเพิ่มความประณีตสลบัซบัซอ้น เพื่อความศกัด์ิสิทธ์ิและดูขลงัยิง่ข้ึน13

๑๔ 

โซโรอสัเตอร์ผูก่้อตั้งลทัธิบชูาไฟ ศาสนาน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ลัทธิมาสดาซ่ึงมีความหมาย

วา่ลทัธิบูชาพระเจา้อาหุรามาซดา Ahura Mazda พระเจา้ผูเ้ป็นจอมอสูรโซโรอสัเตอร์ ประกาศว่า

๑๓สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดียประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ราช

วทิยาลยั, ๒๕๓๐), หนา้ ๒๐–๒๑. 
๑๔พระมหามานพ เจือจนัทร์, “การบูชายญัในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร

ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), ๒๕๔๐, หนา้ ๑๐. 

                                                           



 

๒๖ 

 

พระเจา้อาหุรามาสดาเป็นพระเจา้แห่งความดีและแสงสวา่งผูท่ี้นบัถือใชไ้ฟเป็นเคร่ืองหมายแห่งการ

บูชา จึงเรียกว่าศาสนาบูชาไฟ นอกจากน้ี ยงัถือว่านํ้ าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีควรแก่เคารพสักการะ

เช่นเดียวกนั ศาสนาโซโรอสัเตอร์ เกิดข้ึนตรงดินแดนอนัเป็นท่ีราบสูงในแควน้อาเซอร์ไบจานทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือใกลช้ายแดนของรัสเซียในปัจจุบนั คมัภีร์ทางศาสนาคือ คมัภีร์อเวสตะ ใช้

ภาษาฟาร์ซีโบราณในการเขียนคมัภีร์เรียกภาษาน้ีวา่ ภาษาอเวสตะเม่ือจกัรพรรด์ิอเล็กซานเดอร์มหา

ราช มีชยัต่อเปอร์เซีย ก็บงัคบัใหช้าวเปอร์เซียนบันั้นนบัถือเทพเจา้กรีก ต่อมาเม่ือชาวอิสลามมีชยัต่อ

อาณาจกัรซาซาน (เปอร์เซีย) ชาวเปอร์เซียส่วนใหญ่เขา้รับนบัถืออิสลาม ชาวเปอร์เซียท่ีไม่ยอมนบั

ถืออิสลาม จึงอพยพหนีไปชมพทูวปี ในปี ๒๐๐๑ คมัภีร์สาํคญัศาสนาโซโรอสัเตอร์มีช่ือวา่ อเวสตะ 

เป็นแบ่งออกเป็น ๖ หมวด คือ 

๑. ยสันา (Yasna) แปลวา่ การบูชาหรือพลีกรรม เป็นคมัภีร์ท่ีเก่าแก่สุด และสําคญัท่ีสุดของ

ศาสนาโซโรอสัเตอร์ มีทั้งหมด ๗๒ บท ในจาํนวนนั้นมี ๑๗ บทท่ีเป็นคาถา ยสันาบทท่ี ๖๒ เป็น

บทสวดเพื่อบูชาไฟ 

๒. วิสเปรัด (Visperad) เป็นบทสวดออ้นวอนต่อพระเจา้ เป็นบทสั้น ๆ นิยมใช้กบัยสันา 

นอกจากน้ียงัวา่ดว้ยศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และแพทยศาสตร์ 

เป็นตน้ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยเวทางคศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

๓. เวนดิดดั (Vendidad) กฎท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อหมู่มาร เป็นระเบียบวินยัและพิธีกรรมของ

พระนอกจากน้ียงัวา่ดว้ยเร่ืองจกัรวาล ประวติัศาสตร์ และนรก สวรรคอี์กดว้ย 

๔. ยชัตฺ (Yasht) บทสวดเพื่อสรรเสริญพระเจา้ 

๕. สิโรซะ (Siroza) แปลวา่ ๓๐ วนั หมายถึงบทสวดสรรเสริญท่ีอ่านในแต่ละวนัจนครบ

หน่ึงเดือน 

๖. โขรเดหฺ อเวสตะ (Khordeh Avesta) หรือ อเวสตะนอ้ย เป็นคู่มือสําหรับศาสนิกชน

ทัว่ไปใชส้วดมนต ์

สรุป ความเช่ือดั้งเดิมหรือศาสนาลทัธิดั้งเดิมหรืออาจจาํแนกโดยพิจารณาจากวิธีปฏิบติัใน

ชีวติประจาํวนัของมนุษย ์ หรืออาจพิจารณาในแง่ความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติไม่วา่จะเป็นการ

จดัแบ่งจาํแนกดว้ยหลกัเกณฑใ์ดก็ตาม ก็ถือวา่มีหลกัเกณฑ ์และเหตุผลในแต่ละทศันะมุมมองของผู ้

ศึกษาอยูก่บัวา่จะเลือกสรรหลกัการซ่ึงมาจาํแนกให้เหมาะสมกบัประเด็นศึกษาเป็นสําคญัจะเห็นได้

วา่ความเช่ือน่ีเองท่ีเป็นท่ีมาของการทาํพลีกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ความเคารพ และการบูชา

เป็นอีกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อส่ิงนั้นไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือธรรมชาติก็ตาม 

เม่ือเราให้สําคญัต่อส่ิงนั้นแลว้ ก็จะยินดีปฏิบติัตามหรือเคารพกราบไหวด้ว้ยความนบัถือ จะเห็นได้

วา่ศาสนาทุกศาสนาในโลกน้ี ซ่ึงมีคนเคารพนบัถือมากมาย ลว้นแต่เกิด ข้ึนจากความเช่ือและความ



 

๒๗ 

 

เล่ือมใสเป็นพื้นฐาน หลงัจากมีศรัทธาแลว้ก็จะใหค้วามสาํคญัสนใจท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามหลกัคาํ

สอนของศาสนานั้น ๆ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตนเองและส่วนรวม มูลเหตุมาจากความ

ตอ้งการมีท่ีพึ่งทางใจความตอ้งการรู้แจง้เห็นจริงในปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน่เอง 

 

๒.๓  ลกัษณะของพลกีรรม  

การทาํพลีกรรมแบ่งออกได ้ ๒  ลกัษณะ คือ 

๑. พลีกรรม  คือ ลกัษณะการสละเพื่อตอบแทนคุณ 

๒. พลีกรรม  คือ ลกัษณะการสละเพื่อบชูาคุณ 

คนดี ย่อมเป็นท่ียกย่องนับถือของคนทัว่ไป เพราะอาํนาจของความกตญั�ูกตเวที ท่ีว่า ความ

กตญั�ูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี 

กตญั�ู หมายถึง บุคคลผูรู้้คุณของคนอ่ืน 

กตเวที หมายถึง บุคคลท่ีตอบแทนผูมี้คุณแก่ตน  

ดงันั้น คาํวา่ กตญั�ูกตเวที จึงหมายถึง บุคคลผูรู้้คุณท่ีคนอ่ืนกระทาํแลว้ และทาํตอบแทน 

บุคคลท่ีมีคุณ และสร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมายนกั ยกตวัอยา่งเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์

พระมหากษตัริย ์พอ่แม่ เป็นผูใ้หก้าํเนิดแก่ลูก เล้ียงดู ป้องกนัและรักษาพอ่แม่ท่ีเป็นพ่อแม่จริง ๆ เม่ือ

ใหก้าํเนิดลูกแลว้จะไม่ทอดทิ้ง ถึงแมจ้ะประสบความลาํบากยากจน ลาํเค็ญสักเพียงใดก็ตาม ก็จะไม่

ทอดทิ้งลูกกลบัคอยป้องกนัภยัอนัตรายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดแก่ลูก เม่ือมีเหตุสุดวิสัยท่ีจะป้องกนัได ้เช่น 

ตอ้งประสบภยัคือความเจ็บไขไ้ดป่้วย พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายามทาํการรักษา พยาบาลดว้ยตวัเอง

บา้ง หาหมอมารักษาบา้ง บางคร้ังพ่อแม่ตอ้งทาํงานหนกั อาบเหง่ือต่างนํ้ ายอมอด ยอมทนเพื่อลูก 

ตอ้งการให้ลูกไดศึ้กษาเล่าเรียน มีความรู้ ความฉลาดเท่าทนัคนอ่ืน นอกจากจะให้กาํเนิดเล้ียงดู

ป้องกันรักษาลูกแล้วท่านทั้งสองยงัมีจิตใจท่ีประกอบดว้ยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม ๔ 

ประการ อนัไดแ้ก่ เมตตาความรักใคร่สนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสาร ในเม่ือมีความทุกขย์าก

เดือดร้อน มุทิตา พลอยยนิดีในความสาํเร็จของลูกดว้ยความจริงใจ และอุเบกขา ความวางเฉยในเม่ือ

ลูกมีการงานทาํ สามารถเล้ียงตนและครอบครัวได ้

พ่อแม่ ไดท้าํการเล้ียงดู จึงตอ้งเล้ียงท่านตอบแทน ช่วยทาํการงานของท่าน รักษาวงศส์กุล

ไวป้ระพฤติตนให้เป็นผูค้วรรับมรดก เม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ ควรทาํบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไป

ใหด้งันั้น พอ่แม่จึงเป็นผูมี้คุณแก่ลูกทั้งหลาย ครูอาจารย ์เป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ให้ ไม่วา่จะ

เป็นระดบัไหน ชั้นไหนก็ตาม เรียกวา่ท่านสอนใหเ้รามีความรู้ ความสามารถ ประกอบดว้ยคุณธรรม 

จริยธรรมนาํคุณธรรมและจริยธรรมไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัตวัเอง นาํความรู้ความสามารถไปใช้

เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพการงาน ครูอาจารยน์บัไดว้า่ เป็นครูคนท่ีสองรองจากพอ่แม่ 



 

๒๘ 

 

ครูอาจารย์ ไดท้าํการอบรมสั่งสอน จึงตอ้งทาํการตอ้นรับดว้ยความเต็มใจ เม่ืออยู่ร่วมกบั

ท่าน ตอ้งเขา้ไปคอยอุปัฏฐากรับใช ้เม่ือไม่ไดรั้บใชใ้กลชิ้ดท่าน เวลาท่านมีกิจเรียกใช ้ ก็ยินดีรับใช ้

เช่ือฟังคาํสอนของท่านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดงันั้นครูอาจารยจึ์งเป็นผูมี้คุณแก่ศิษยท์ั้งหลาย 

พระมหากษัตริย์ หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระองคผ์ูท้รงเป็นพระประมุขของ

ประเทศ สืบเช้ือสายมาจากกษตัริยอ์งคก่์อน ๆ ซ่ึงไดรั้กษาเอกราชของประเทศมา ไม่ตอ้งตกเป็น

เมืองข้ึนของชาติอ่ืนมอบมรดกคือเอกราช และอธิปไตยไวใ้ห้แก่พวกเรา แมทุ้กวนัน้ีพระองค์ทรง

เป็นศนูยร์วมแห่งจิตใจของชนชาติไทย ทรงสละความสุขส่วนพระองค ์เพื่อความสุขของพสกนิกร 

โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ แมจ้ะอยู่ในถ่ินทุรกนัดารไกลแสนไกลเพียงใด พระองคก์็เสด็จไปบาํบดั

ทุกข ์บาํรุงสุขช่วยเหลือและให้กาํลงัใจเสมอ ดงันั้น พระมหากษตัริย ์ จึงเป็นผูมี้คุณแก่พสกนิกร

ทั้งหลาย สมควรท่ีบุคคลผูอ้าศยัอยูใ่ตร่้มพระบารมี ตอ้งประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เคารพเช่ือฟังใน

พระบรมราโชวาทท่ีตรัสสอน ดว้ยเหตุท่ีพ่อแม่ ครูอาจารย ์ และพระมหากษตัริย ์ไดส้ร้างส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ให้แก่ลูกจึงนบัว่าเป็นผูมี้คุณ และสมควรอย่างยิ่งท่ีทุก ๆ คนควรท่ีจะตอบแทนคุณ คือ 

สร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ท่านเหล่านั้นบา้ง ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอาํนวย 

ความกตัญ�ู คือความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผูมี้ใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการ

คุณท่ีผูอ่ื้นกระทาํแลว้แก่ตน ผูใ้ดก็ตามท่ีทาํคุณแก่ตนแลว้ไม่วา่จะมากก็ตามนอ้ยก็ตามเช่น เล้ียงดูสั่ง

สอน ใหท่ี้พกั ใหง้านทาํ ฯลฯ  ยอ่มระลึกถึงดว้ยความซาบซ้ึงอยูเ่สมอ ไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย  

อีกนยัหน่ึง ความกตญั�ู หมายถึง ความรู้บุญ หรือรู้อุปการะของบุญท่ีตนทาํไวแ้ลว้ รู้วา่ท่ี

ตนเองพน้จากภยัอนัตรายทั้งหลายไดดี้มีสุขอยู่ในปัจจุบนั ก็เพราะบุญท่ีเคยทาํไวใ้นอดีตส่งผลให ้

จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลย และสร้างสมบุญใหม่ใหย้ิง่ ๆ ข้ึนไป  

รวมความ กตญั�ู จึงหมายถึง การรู้จกับุญคุณ อะไรก็ตามท่ีเป็นบุญ หรือมีคุณต่อตน แลว้ก็

ตามระลึกนึกถึงดว้ยความซาบซ้ึงไม่ลืมเลยคนมีกตญั�ูถึงแมจ้ะนยัน์ตาบอดมืดทั้งสองขา้ง แต่ใจ

ของเขาใสกระจ่างยิง่กวา่ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์รวมกนัเสียอีก ส่ิงท่ีควรแก่ความกตญั�ูแบ่งไดเ้ป็น 

๕ ประการ ไดแ้ก่ 

๑. กตัญ�ูต่อบุคคล คือใครก็ตามท่ีเคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะตอ้ง

กตญั�ูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอดว้ยความซาบซ้ึง พยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านใหไ้ด ้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระสงฆ์ บิดามารดา และครูอุปัชฌายอ์าจารย ์

พระมหากษตัริยห์รือผูป้กครองท่ีทรงทศพิธราชธรรม จะตอ้งตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จง

หนักให้ปฏิบัติตัวให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย  ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาติ และเป็นพุทธมามกะสมช่ือ 



 

๒๙ 

 

๒.  กตัญ�ูต่อสัตว์ คือ สัตวท่ี์มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง มา้ ววั ควาย ท่ีใช้งาน จะตอ้งใชด้ว้ย

ความกรุณาปรานี ไม่เฆ่ียนตีมนัจนเหลือเกิน อย่าใช้งานหนกัจนเป็นการทรมาน และเล้ียงดูให้

อาหารอยา่ใหอ้ดอยากใหไ้ดกิ้นไดน้อนไดพ้กัผอ่นตามเวลา ตวัอยา่งในเร่ืองกตญั�ูต่อสัตวน้ี์มีอยูว่า่ 

ในสมยัก่อนพุทธกาล วนัหน่ึง พระเจา้กรุงราชคฤห์ เสด็จประพาสอุทยาน และไดบ้รรทม

หลบัในอุทยานนั้น ขณะนั้นมีงูเห่าตวัหน่ึงเล้ือยเขา้มา และกาํลงัจะฉกกดัพระองค ์เผอิญมีกระแตตวั

หน่ึงเห็นเขา้แล้วร้องข้ึน พระองค์จึงสะดุง้ต่ืนและไล่งูหนีไปทนั พระองค์ทรงระลึกถึงคุณของ

กระแตวา่เป็นผูช่้วยชีวิตพระองคไ์ว ้ จึงรับสั่งให้พระราชทานเหยื่อแก่กระแต ในอุทยานนั้นทุกวนั 

และหา้มไม่ใหใ้ครทาํอนัตรายแก่กระแตในอุทยานนั้น จึงเรียกอุทยานนั้นวา่ เวฬุวนัทกนิวาปสถาน 

เวฬุวนัทกนิวาปสถาน แปลวา่ ป่าไผอ่นัเป็นท่ีพระราชทานเหยือ่แก่กระแตต่อมาคือเวฬุวนัมหาวิหาร 

วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

๓.  กตัญ�ูต่อส่ิงของ คือ ของส่ิงใดก็ตามท่ีมีคุณต่อเรา เช่น หนงัสือธรรมะ หนงัสือเรียน

สถานศึกษา วดั ตน้ไม ้ป่าไม ้วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหาเล้ียงชีพ จะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงเหล่าน้ีให้ดี ไม่

ลบหลู่ดูแคลน ไม่ทาํลาย ตวัอยา่ง เช่น ไมค้านท่ีใชห้าบของขาย เม่ือเจา้ของตั้งตวัได ้ร่ํารวยข้ึนก็ไม่

ทิ้งยงัคิดถึงคุณของไมค้านอยู ่ถือเป็นของคู่ชีวิต ช่วยเหลือตนสร้างฐานะมา จึงเล่ียมทองเก็บไวเ้ป็น

ท่ีระลึกอยา่งน้ีก็มี ในเตมียชาดกกล่าววา่ อยา่วา่ถึงคนท่ีเราไดพ้ึ่งพาอาศยัเลย แมแ้ต่ตน้ไมท่ี้ไดอ้าศยั

ร่มเงา ก็หาควรจะหักก่ิงลิดกา้นรานใบของมนัไม่ ผูใ้ดพาํนกัอาศยันัง่นอนใตร่้มเงาของตน้ไมใ้ด 

แลว้ยงัขืนหกัก่ิงลิดกา้นรานใบ เด็ดยอดขุดรากถากเปลือก ผูน้ั้นช่ือว่าทาํร้ายมิตร เป็นคนชัว่ชา้เลว

ทราม จะมีแต่อปัมงคลเป็นเบ้ืองหนา้ 

๔. กตัญ�ูต่อบุญ คือ รู้วา่คนเราเกิดมาเหตุท่ีมีอายุยืนยาว มีร่างกายแข็งแรง มีผิวพรรณดี

สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความกา้วหนา้ มีทรัพยส์มบติัมาก ก็เน่ืองมาจากผล

ของบุญ จะไปสวรรคห์รือกระทัง่ไปพระนิพพานได ้ก็ดว้ยบุญ กล่าวไดว้า่ ทุกอยา่งสําเร็จไดด้ว้ยบุญ

ทั้งบุญเก่าท่ีไดส้ะสมมาดีแลว้ และบุญใหม่ท่ีเพียรสร้างข้ึนประกอบกนั จึงมีความรู้คุณของบุญมี

ความอ่อนนอ้มในตวั ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มช่ืน และไม่ประมาทในการสร้าง

บุญใหม่ใหย้ิง่ ๆ ข้ึนไป 

๕. กตัญ�ูต่อตนเอง คือ รู้วา่ร่างกายของเราน้ีเป็นอุปกรณ์สําคญัท่ีเราจะไดอ้าศยัใชใ้นการ

ทาํความดี ใชใ้นการสร้างบุญกุศลนานาประการเพื่อความสุข ความเจริญกา้วหน้า แก่ตนเองต่อไป 

จึงทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทาํลายดว้ยการกินเหลา้เสพส่ิงเสพยติ์ด เท่ียวเตร่ดึก 

ด่ืนและไม่นาํร่างกายน้ีไปประกอบความชัว่ เช่นฆ่าสัตว ์ลกัทรัพยแ์ละเจา้ชูอ้นัเป็นการทาํลายตนเอง 

ความกตญั�ู จาํเป็นอยา่งไรในการสร้างความดีการท่ีคนเราจะมีความคิดใฝ่ดี ตั้งใจทาํความ

ดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดข้ึนในตวัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากแต่ท่ียากยิ่งกว่านั้นก็คือทาํอย่างไรจึงจะ



 

๓๐ 

 

รักษาความตั้งใจท่ีดีนั้นไวโ้ดยไม่ทอ้ถอยไม่เลิกกลางคนั เพราะในการทาํความดีย่อมมีอุปสรรคมี

ปัญหาขดัขวางมากมาย ไหนจะปัญหาภายนอกจากคนรอบขา้งจากส่ิงแวดลอ้ม อีกไหนจะปัญหา

ภายในจากกิเลส รุมลอ้มประดงักนัเขา้มา เราจะเอาตวัรอด ยนืหยดั สู้ปัญหาทั้งหลายท่ีเขา้มาผจญได้

โดยไม่ทอ้ถอยก็ตอ้งมีส่ิงท่ียึดเหน่ียวใจไว ้นัน่คือความกตญั�ู ไปโรงเรียน เรียนหนงัสือ แมจ้ะยาก

แสนยากทอ้ถอยจะเลิกเสียก็หลายคร้ัง เพื่อนฝงูบางคนชวนไปเท่ียวเตร่เฮฮา ดูน่าสนุกกว่ามากแต่

เม่ือนึกถึงคุณพอ่คุณแม่ คิดวา่ท่านอุตส่าห์ทะนุถนอมเล้ียงดูเรามาจนเติบใหญ่ ท่านฝากความหวงัไว้

กบัตวัเรา อยากเห็นตวัเราไดดี้เพียงใดพอคิดเท่าน้ี ความกตญั�ูเกิดข้ึน ก็มีแรงสู้ แมจ้ะยากแสนยาก

แมจ้ะเหน่ือยแสนเหน่ือย ก็กดัฟันสู้มุมานะตั้งใจเรียนใหดี้ใหไ้ด ้ไม่ยอมประพฤติตวั ไปในทางเส่ือม

เสียแก่วงศต์ระกลูใหคุ้ณพอ่คุณแม่ ครูบาอาจารย ์ไดอ้ายโดยเด็ดขาด แมใ้นหมู่ผูป้ฏิบติัธรรม ผูต้ ั้งใจ

จะทาํหน้าท่ีเผยแผ่พระศาสนาแน่นอนว่า ในการทาํงานนั้นจะตอ้งมีการกระทบกระทัง่กนั เพราะ

คนเราหลายคนก็หลายความเห็น ต่างคนก็ต่างตั้งใจดีกนัทั้งส้ินแต่ความคิดความอ่านความสามารถ

อาจไม่เท่ากนั บางคร้ังก็เกิดจากทิฐิมานะคิดไปวา่ ถึงแกจะหน่ึงแต่ฉนัก็แน่เหมือนกนั ทาํให้ไม่ยอม

กนั ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะต่างก็กาํลงัฝึกฝนตนเองอยู ่ กิเลสในตวัก็ยงัมียงัไม่ไดห้มด ดงันั้นถา้ไม่รู้จกั

ควบคุมใหดี้ จึงมีโอกาสขดัใจกนัได ้หรือบางทีออกไปทาํงานเผยแผธ่รรมะก็พบกบัคนท่ียงัไม่เขา้ใจ

ไม่เห็นดว้ย พดูนินทาวา่ร้ายเยาะเยย้ถากถางเอาบา้ง 

เพราะเหตุน้ี จึงมีนักปฏิบติัธรรม นักเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งผูท่ี้ตั้ งใจทาํงานเพื่อสังคม

ส่วนรวมหลาย ๆ คนเบ่ือหน่าย ทอ้ถอย และเลิกราไปกลางคนัอยา่งน่าเสียดาย แต่ถา้เป็นผูท่ี้มีความ

กตญั�ูเป็นพื้นใจแลว้ เม่ือความทอ้ถอย ความเบ่ือหน่ายเอือมระอาเกิดข้ึน เพียงแต่นึกวา่ ท่ีเราไดมี้

โอกาสเรียนรู้ธรรมะรู้การสร้างบุญกุศล รู้วิธีการดาํเนินชีวิตอนัประเสริฐ รู้บุญรู้บาปอยู่ทุกวนัน้ีก็

เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองคไ์ดท้รงเสียสละอุทิศชีวติทุ่มเทคน้ควา้จนตรัสรู้หลกัอริยสัจ คือ

ความจริงอนัประเสริฐทั้งหลายมาสอนเรา ไดคิ้ดถึงชีวิตเลือดเน้ือความเพียรพยายาม ท่ีพระองคไ์ด้

ทรงทุ่มเทตลอดระยะเวลาทรงบาํเพ็ญบารมีนานถึง ๔ อสงไขยกบัแสนกปัว่ามากมายมหาศาล

เพียงใด (เวลากปัหน่ึงอุปมาได้กบัมีภูเขาหินรูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ กวา้ง ๑๖ กิโลเมตร ยาว ๑๖ 

กิโลเมตร สูง ๑๖ กิโลเมตร ทุก ๑๐๐ ปีมีเทวดาเอาผา้ทิพยบ์างเบา มาลูบคร้ังหน่ึง เม่ือใดภูเขาลูกน้ี

สึกหมด เรียบเสมอพื้นดินระยะเวลานั้นเท่ากบักปัหน่ึงอสงไขย ๑ อสงไขย คือ จาํนวนท่ีมีเลข ๑ 

และมีเลข ๐ ต่อทา้ย ๑๔๐ ตวั) ตลอดจนพระคุณของครูบาอาจารยท์ั้งหลาย ท่ีท่านอุตส่าห์ถ่ายทอด

คาํสอนชองพระสัมมาสัมพุทธเจา้ต่อ ๆ กนัมา และอบรมสั่งสอนให้เราไดท้ราบไดรู้้ถึงคาํสอนของ

พระองค์ โดยไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยาก คิดเพียงเท่าน้ี ความทอ้ถอยก็หาย ความเหน่ือยหน่ายก็

คลาย แมค้วามตายก็ไม่หว ัน่ เกิดกาํลงัใจท่ีจะทาํความดีต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด ความกตญั�ูจึงเป็น



 

๓๑ 

 

คุณธรรมท่ีสาํคญัยิง่ ท่ีจะประคองใจของเราใหด้าํรงมัน่อยูใ่นคุณธรรม อานิสงส์การมีความกตญั�ูมี 

๑๒ ประการ คือ  

๑. ทาํใหรั้กษาคุณความดีเดิมไวไ้ด ้

๒. ทาํใหส้ร้างคุณความดีใหม่ไดอี้ก 

๓. ทาํใหเ้กิดสติ ไม่ประมาท 

๔. ทาํใหเ้กิดหิริโอตตปัปะ 

๕. ทาํใหเ้กิดขนัติ 

๖. ทาํใหจิ้ตใจผอ่งใส มองโลกในแง่ดี 

๗. ทาํใหเ้ป็นท่ีสรรเสริญของคนดี 

๘. ทาํใหมี้คนอยากคบหาสมาคม 

๙. ทาํใหท้ั้งมนุษยแ์ละเทวดาอยากช่วยเหลือ 

๑๐. ทาํใหไ้ม่มีเวรไม่มีภยั 

๑๑. ทาํใหล้าภผลทั้งหลาย เกิดข้ึนโดยง่าย 

๑๒. ทาํใหบ้รรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย 

กตเวที หมายถึง บุคคลท่ีตอบแทนผูมี้คุณแก่ตน ตน้ไมท่ี้ไดรั้บการดูแลใหน้ํ้าใหปุ๋้ย ไปบาํรุง

ลาํตน้จนสมบูรณ์ เม่ือถึงเวลา ไม่ยอมออกดอกออกผล ก็ตอ้งโค่นทิ้ง คนท่ีไดรั้บการเล้ียงดูจนเติบ

ใหญ่ แต่ไม่ยอมตอบแทนคุณพ่อแม่ก็เป็นคนหนกัแผน่ดิน ทองคาํแทห้รือไม่โดนไฟก็รู้ คนดีแท้

หรือไม่ ใหดู้ตรงท่ีเล้ียงพอ่แม่ ถา้ดีจริงตอ้งเล้ียงพอ่แม่ ถา้ไม่เล้ียง แสดงวา่ดีไม่จริง เป็นพวกทองชุบ 

ทองเก๊  พระคุณของพอ่แม่ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสอุปมาวา่ ถา้บุตรจะพึงวางบิดามารดาไวบ้นบ่า

ทั้งสองขา้งของตน ประคบัประคองท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนนํ้ าและให้ท่านถ่ายอุจจาระ

ปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ แมบุ้ตรจะมีอายุถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบติัท่านไปจนตลอดชีวิต ก็ยงันบัวา่

ตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด  ยงัมีผูอุ้ปมาไวว้า่ หากเราใชท้อ้งฟ้าแทนกระดาษ  ยอดเขาพระสุเมรุ

แทนปากกานํ้ าในมหาสมุทรแทนหมึก เขียนบรรยายคุณของพ่อแม่  จนทอ้งฟ้าเต็มไปดว้ยอกัษร 

ภูเขาสึกกร่อนจนหมด นํ้าในมหาสมุทรเหือดแหง้ก็ยงับรรยายคุณของพอ่แม่ไม่หมด บิดามารดาเป็น

ผูมี้พระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบุตร  

๑. เป็นตน้ฉบบัทางกาย แบบ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งในการทาํให้ของทั้งหลายในโลกมีค่า

สูงข้ึน ตวัอยา่งเช่นกอ้นดินเหนียวธรรมดา  ถา้หากนาํมาใส่แบบพิมพแ์ลว้พิมพเ์ป็นตุ๊กตา ก็ทาํให้ดิน

กอ้นนั้นมีค่ามากข้ึนมา เป็นเคร่ืองประดบับา้นเรือนได ้ดินเหนียวกอ้นเดียวกนัน้ี หากไดแ้บบท่ี

ดีกว่าข้ึนมาอีกเช่นแบบเป็นพระพุทธรูปก็จะเห็นไดว้่าคุณค่าของดินเหนียวกอ้นน้ี ทรงคุณค่ามาก



 

๓๒ 

 

ยิ่งข้ึน ผูค้นกราบไหวบู้ชา จะเห็นไดว้า่คุณค่าของดินเหนียว กอ้นน้ีข้ึนอยูก่บัแบบท่ีพิมพน์ัน่เองใน

ทาํนองเดียวกนัการเกิดของสัตว ์เช่นเป็น ชา้ง มา้ ววั ควาย ฯลฯ 

แมจ้ะมีปัญญาติดตวัมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทาํความดีไดเ้ต็มท่ี โชคดีท่ีเราไดแ้บบ

เป็นคน ซ่ึงเป็นโครงร่างท่ีประเสริฐกวา่สัตวท์ั้งหลาย เหมาะในการทาํความดีทุกประการพระคุณ

ของพอ่แม่ในการเป็นตน้แบบทางกายให้เรา ก็นบัวา่มีมากเหลือหลายแลว้ยิ่งท่านอบรมเล้ียงดูเรามา

เป็นตน้แบบทางใจใหด้ว้ยก็ยิง่มีพระคุณมากเป็นอเนกอนนัต ์

๒. เป็นตน้แบบทางใจ ให้ความอุปการะเล้ียงดู ฟูมฟัก ทะนุถนอมอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง

กิริยามารยาท ใหค้วามรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูก 

พ่อแม่ได้สมญานามว่าพระพรหมของลูก เพราะท่านประพฤติพรมธรรม เหมือนทา้ว

มหาพรหมในสรวงสวรรคแ์ละแสดงออกซ่ึงพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ ให้เป็นคุณประโยชน์แก่

ลูกสมเป็นเจา้บุญนาคุณของลูก ไม่มีเจา้บุญนายคุณคนอ่ืนยิ่งกว่า นบัเป็นเจา้บุญนาคุณนากุศลใน

การปรนนิบติัของลูกอยา่งยิง่14

๑๕ 

สมญานามของพ่อแม่นั้น กล่าวกนัวา่ท่านเป็นทั้งพรหมของลูก  เทวดาคนแรกของลูก ครู

คนแรกของลูก และเป็นพระอรหนัตข์องลูก ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

๑. พอ่แม่เป็นพรหมของลูก เพราะเหตุท่ีมีพรหมธรรม ๔ ประการไดแ้ก่ 

๑) มีเมตตา คือ มีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีท่ีส้ินสุด 

๒) มีความกรุณา คือ หวัน่ใจในความทุกขข์องลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง 

๓) มีมุทิตา คือ เม่ือลูกมีความสุขสบาย ก็มีความปลาบปล้ืมยนิดีดว้ยความจริงใจ 

๔) มีอุเบกขา คือ เม่ือลูกมีครอบครัวสามารถเล้ียงตนเองไดแ้ลว้ก็ไม่ควรวุน่วายกบัชีวิต

           ครอบครัวลูกจนเกินงาม และหากลูกผดิพลาดก็ไม่ซํ้ าเติม แต่กลบัคอยใหค้าํปรึกษา 

๒. พอ่แม่เป็นเทวดาของลูกเพราะป้องคุม้กนัภยัเล้ียงดูลูกมาก่อนผูมี้ความปรารถนาดีคนอ่ืน ๆ  

๓. พอ่แม่เป็นครูคนแรกของลูก เพราะสั่งสอนอบรม คาํพดูและกิริยามารยาทใหลู้กก่อนคนอ่ืน ๆ  

๔. พอ่แม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก เพราะมีคุณธรรม ๔ ประการ  

๑) เป็นผูมี้อุปการะมากแก่ลูก ท่านไดท้าํภารกิจอนัทาํไดแ้สนยาก ไดแ้ก่การอุปการะ 

           เล้ียงดูลูก ซ่ึงยากท่ีจะหาคนอ่ืนทาํแก่เราไดอ้ยา่งท่าน 

๒) เป็นพระเดชพระคุณมาก ปกป้องอนัตราย ใหค้วามอบอุ่นแก่ลูกมาก่อน 

๓) เป็นเน้ือนาบุญของลูก มีความบริสุทธ์ิใจต่อลูกอยา่งแทจ้ริง 

๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๑๒. 

                                                           



 

๓๓ 

 

๔) เป็นอาหุไนยบุคคล เป็นผูค้วรแก่การรับของคาํนบั และการนมสัการของลูก 

เม่ือพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานน้ี ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกเร่ิมท่ีรู้จกั

คุณพ่อแม่ คือรู้วา่ท่านดีต่อเราอยา่งไร สูงข้ึนไปอีกคือตอบแทนคุณท่านอย่างไร พุทธศาสนาของ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสบรรยายคุณธรรมของลูกไวอ้ยา่งสั้น ๆ จบัใจความไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น 

คือคาํวา่กตญั�ู กตเวที คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นลูกรวมอยูใ่น ๒  คาํ 

กตญั�ู หมายถึงเห็นคุณท่าน คือเห็นดว้ยใจ ดว้ยปัญญาวา่ ท่านเป็นผูมี้พระคุณต่อเราอยา่ง

แทจ้ริง ไม่ใช่สักแต่วา่ปากท่องพระคุณพ่อแม่ป่าว ๆ ไปเท่านั้น คุณของพ่อแม่ดูไดจ้ากอุปการะ คือ

ประโยชน์ท่ีท่านทาํแก่เรามีอะไรบา้งท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ตามธรรมดาของคนทัว่ ๆ ไปเม่ือจะ

อุปการะใครเขาตอ้งเห็นทางได ้เช่นเห็นหลกัทรัพย ์หรือดูนิสัยใจคอ ต่อเม่ือแน่ใจแลว้วา่อุปการคุณ

ของเขาจะไม่สูญเปล่า จึงลงมือช่วยเหลือ แต่ท่ีพ่อแม่อุปการะเรานั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธ์ิใจ

จริง ๆ ไม่ไดม้องถึงหลกัประกนัใด ๆ เลย เราเองก็เกิดมาตวัเปล่าไม่มีหลกัทรัพยแ์มแ้ต่เข็มเล่มเดียว 

ไม่รู้เสียดว้ยซํ้ าวา่อวยัวะร่างกายจะใชไ้ดค้รบถว้นหรือไม่ ยิ่งนิสัยใจคอแลว้ยิ่งรู้ไม่ไดเ้อาทีเดียวแต่

พอเม่ือโตข้ึนมาจะเป็นอยา่งไรจะเป็นคนอกตญั�ูหรือไม่ไม่รู้ทั้งนั้น  

หนงัสือสัญญาการรับปากสักคาํเดียวระหวา่งเรากบัท่านก็ไม่มีแต่ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีท่านทั้งสองก็

ไดโ้ถมตวัเขา้ช่วยเหลือเราจนสุดชีวิต ท่ียากจนก็ถึงกบักูห้น้ียืมสินคนอ่ืนมาช่วย เร่ืองเหล่าน้ีตอ้งคิด

ดูดว้ยเหตุผลอย่าสักแต่คิดดว้ยอารมณ์เท่านั้น การพิจารณาให้เห็นคุณของพ่อแม่ดว้ยใจอยา่งน้ี เรียกว่า 

กตญั�ูเป็นคุณธรรมเบ้ืองตน้ของผูเ้ป็นลูกยิ่งพิจารณาเห็นคุณท่านมากเท่าไร แสดงว่าใจของเราเร่ิมใส

และสวา่งมากข้ึนเท่านั้น 

กตเวที หมายถึง การทดแทนพระคุณของท่าน ซ่ึงมีงานท่ีตอ้งทาํ ๒ ประการ คือ 

๑. ประกาศคุณท่าน 

๒. ตอบแทนคุณท่าน 

การประกาศคุณท่าน หมายถึงการทาํให้ผูอ่ื้นรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแก่เราอย่างไรบา้งมากน้อย

เพียงใด เร่ืองน้ีมีคนคิดทาํอยู่มากเหมือนกนั แต่ส่วนมากไปทาํตอนงานศพ คือเขียนประวติั

สรรเสริญคุณพอ่แม่ในหนงัสือแจก การกระทาํเช่นน้ีก็ถูก แต่ถูกเพียงเปลือกนอกผิวเผินนกั  ถา้เป็น

การกินผลไมก้็แค่เค้ียวเปลือกเท่านั้น ยงัมีส่ิงท่ีจะประกาศคุณพ่อแม่ท่ีสําคญักวา่น้ี คือ ท่ีตวัเราน่ีเอง 

คนเราทุกคนคือตวัแทน ของพอ่แม่ตนทั้งนั้น เลือดก็แบ่งมาจากท่าน เน้ือก็แบ่งมาจากท่าน ตลอดจน

นิสัยใจคอก็ไดรั้บการอบรมถ่ายทอดมาจากท่าน ความประพฤติของตวัเราน่ีแหละจะเป็นเคร่ือง

ประกาศคุณพ่อแม่อยา่งโจ่งแจง้ท่ีสุดพิมพข์อ้ความไวใ้นหนงัสือแจกวา่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งอยู่

ในศีลในธรรม แต่เราเองประพฤติสํามะเลเทเมาคอร์รัปชัน่ทุกคร้ังท่ีมีโอกาสศีลขอ้เดียวก็ไม่สนใจ

รักษาก็ผิดท่ีไปสดุดีคุณพ่อแม่วา่เป็นคนดี สุภาพเรียบร้อย แต่ตวัเราผูเ้ป็นลูกกลบัประพฤติตวัเป็น



 

๓๔ 

 

นกัเลงอนัธพาล อย่างน้ีคุณค่าของการสรรเสริญพ่อแม่ก็ลดนํ้ าหนกัลง กลายเป็นวา่มอบหนา้ท่ีใน

การกตเวทีประกาศคุณพ่อแม่ให้หนังสือทาํแทน ให้กระดาษเคร่ืองพิมพ์ ให้ช่างเรียงพิมพ์แสดง

กตเวทีแทนแลว้ตวัเรากลบัประจานพ่อแม่ของตวัเอง อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ประจานแก่ชาวบา้นวา่พ่อแม่

ของเราเล้ียงลูกไม่เป็นประสา พ่อแม่ของใครใครก็รัก เม่ือรักท่านก็ประกาศคุณความดีของท่าน 

ประกาศดว้ยความดีของตวัเราเองตั้งแต่เด๋ียวน้ี ยิ่งท่านยงัมีชีวิตอยู ่การประกาศคุณของเราจะทาํให้

ท่านมีความสุขใจอยา่งยิง่ ส่วนใครจะประพนัธ์ บทสรรเสริญคุณพ่อแม่ พิมพแ์จกเวลาท่านตายแลว้

นั่นเป็นประเด็นเบ็ดเตล็ดจะทาํก็ได้ไม่ทาํก็ไม่เสียหายอะไร ไม่ว่าเราจะตั้งใจประกาศคุณท่าน

หรือไม่ ความประพฤติของเราก็เป็นตวัประกาศคุณท่าน หรือวา่จะประจานท่านอยูต่ลอดเวลา คิด

เอาเองก็แลว้กนั วา่เราจะประกาศคุณพ่อแม่ของเราดว้ยเกียรติยศช่ือเสียง หรือใจดาํถึงกบัประจานผู ้

บงัเกิดเกลา้ดว้ยการทาํตวัเป็นพาลเกเรและประพฤติตํ่าทราม15

๑๖  

การตอบแทนคุณท่าน แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ 

๑. เม่ือท่านยงัมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน เล้ียงดูท่านตอนเม่ือยามท่านชรา

ดูแลปรนนิบติัการกินอยูข่องท่านใหส้ะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเม่ือท่านเจบ็ป่วย 

๒. เม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ ก็จดัพิธีศพให้ท่าน ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอยา่งสมํ่าเสมอ

แมเ้ราจะตอบแทนพระคุณท่านเพียงน้ีแลว้ก็ยงันบัวา่เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัพระคุณยิง่ใหญ่ท่ีมีต่อเรา 

ผูท่ี้ช่ือวา่มีความกตญั�ูกตเวทีตอ้งการจะสนองพระคุณท่านใหไ้ดท้ั้งหมด พึงกระทาํดงัน้ี 

๑. ถา้ท่านยงัไม่ศรัทธาพระพุทธศาสนา ก็พยายามชกันาํใหท้่านตั้งอยูใ่นศรัทธาใหไ้ด ้

๒. ถา้ท่านยงัไม่ถึงพร้อมดว้ยการบริจาคทานก็พยายามชกันาํใหท่้านยนิดีในการบริจาค 

๓. ถา้ท่านยงัไม่มีศีล ก็พยายามชกันาํใหท่้านรักษาศีลใหไ้ด ้

๔. ถา้ท่านยงัไม่ทาํสมาธิภาวนา ก็พยายามชกันาํใหท่้านทาํสมาธิภาวนาใหไ้ด ้

เพราะการตั้งอยูใ่นศรัทธาการให้ทาน รักษาศีล และทาํสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรง 

เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตวับิดามารดาผูป้ระพฤติปฏิบัติเอง ทั้งในภพน้ี ภพหน้าและเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่คือ เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน  

การบาํรุงพ่อแม่น้ี เม่ือลูกชายหญิงไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้งตามธรรมนองคลองธรรมแลว้พระ

พุทธองคท์รงยกยอ่งสรรเสริญวา่ เป็นมงคลชีวิตขอ้งหน่ึงในมงคล ๓๘ ประการ เพราะเป็นเหตุให้ผู ้

ปฏิบติัไดบ้รรลุผลท่ีตอ้งประสงค ์มีความสรรเสริญในโลก ดงัน้ี 

๑. ทาํใหเ้ป็นคนมีความอดทน 

๒. ทาํใหเ้ป็นคนมีสติรอบคอบ 

๑๖สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวติ ฉบับสมบูรณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๒๓. 

                                                           



 

๓๕ 

 

๓. ทาํใหเ้ป็นคนมีเหตุผล 

๔. ทาํใหพ้น้ทุกข ์

๕. ทาํใหพ้น้ภยั 

๖. ทาํใหไ้ดล้าภโดยง่าย 

๗. ทาํใหแ้คลว้คลาดภยัในยามคบัขนั 

๘. ทาํใหเ้ทวดาลงรักษา 

๙. ทาํใหไ้ดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ 

๑๐. ทาํใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

๑๑. ถา้มีลูกก็จะไดลู้กท่ีดี 

๑๒. ทาํใหมี้ความสุข 

๑๓. ทาํใหเ้ป็นตวัอยา่งอนัดีแก่อนุชนรุ่นหลงั 

สรุป พลีกรรม คือการสละเพื่อตอบแทนคุณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทางพุทธปรัชญามองว่า

การทาํพลีกรรม คือ การเสียสละเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ ๕ ประการ คือ ญาติพลี  กิริยาท่ีมีกาํลงั

เพราะญาติ หมายความว่า ถา้เราช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องแลว้ เราก็จะมีกาํลงัยิ่งข้ึน อติถิพลี 

กิริยาท่ีมีกาํลงัเพราะแขก หมายความวา่ ถา้เราตอ้นรับผูม้าเยือนดว้ยไมตรีดว้ยยิม้แยม้แจ่มใสกล่าว

ถอ้ยคาํอนัไพเราะชวนฟังให้ขา้วให้นํ้ าหรือท่ีพกัตามสมควรแลว้ ผูม้าเยือนก็จะซ้ึงในนํ้ าใจของเรา 

ปุพพเปตพลี กิริยาม่ีมีกาํลงัเพราะบรรพชนผูล่้วงลบัไปแลว้ หมายความวา่ ถา้เราทาํบุญอุทิศไปให ้ 

บุรพชนผูล่้วงลบัไปแลว้ เช่น พ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย อยา่งนอ้ยเราก็รู้สึกภูมิใจในตวัเองท่ีไดท้าํบุญ นัน่

คือ ทาํใหมี้สุขภาพจิตรท่ีดี ไดช่ื้อวา่เป็นคนดีเพราะแสดงความกตญั�ูกตเวทีเป็นตวัอยา่งท่ีดีสําหรับ

ลูกหลาน ราชพลี กิริยาท่ีมีกาํลงัเพราะราชการ หมายความวา่ ถา้เราเสียภาษีถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ช่วยเหลือทางราชการตามโอกาส ก็ย่อมไม่มีเวรภยัมาเบียดเบียนในภายหลงั เพราะผิดกฎหมาย

ไดรั้บความร่วมมือจากทางราชการ หรืออาจไดรั้บการยกย่องเป็นเกียรติบตัร เหรียญตราบางอย่าง

จากทางราชการ เทวดาพลี  คือ กิริยาท่ีมีกาํลงัเพราะเทวดา  หมายความวา่ ถา้เราบูชาเทวดา ทาํบุญ

อุทิศใหต่้อเทวดา เช่น พระภูมิเจา้ท่ี หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในทอ้งถ่ินแลว้ เราก็อาจเป็นอยูส่บาย เพราะถือ

ว่าทาํตามประเพณี ซ่ึงย่อมเป็นอยู่ง่ายกว่าการฝืนประเพณี และเทวดาเหล่านั้น อาจคอยปกป้อง 

คุม้ครองช่วยเหลือบางส่ิงบางอยา่งได ้ 

 

 

 

 



 

๓๖ 

 

๒.๔ ประเภทของพลกีรรม 

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแรกท่ีสอนใหป้ฏิวติั เร่ืองการทาํบุญดว้ยวิธีการฆ่าสัตว ์หรือ

ฆ่ามนุษยบ์ูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือแมแ้ต่การทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน หากแต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้

อนุเคราะห์สงเคราะห์แทนการเบียดเบียน และสอนให้หาทางชาํระจิตใจใหส้ะอาดบริสุทธ์ิวา่เป็น

บุญ อน่ึง ประเพณีของอินเดียท่ีพระพุทธองคท์รงปฏิวติัคือการบูชายญั ๔ ประเภท ไดแ้ก่  

๑. อศัวเมธะ ฆ่ามา้บูชายญั 

๒.โคเมธะ ฆ่าโคบชูายญั 

๓. ราชสูยะ ฆ่าชา้งบูชายญั 

๔. นรเมธะ ฆ่าคนบูชายญั 

อศัวเมธะ คือ ฆ่ามา้บูชายญั เป็นเร่ืองการบูชาเทวดา ภายหลงัท่ีแผอ่าณาจกัรสําเร็จมีเร่ืองเล่า

ไวใ้นหนงัสือประเพณีชาวฮินดู ของ Abbe J.A. Dubois หนา้ ๕๑๔ วา่ ไดมี้การเลือกมา้ตั้งแต่อยูใ่น

ครรภ ์เม่ือคลอดออกมาแลว้ก็ตอ้งดูแลประคบประงมพิเศษตลอดเวลา ๓ ปีมีการบูชาเทวดา ๓ องค์

คือ พระอินทร์ เพื่อให้ดูแลลูกมา้ตวันั้น พระยม เพื่อป้องกนัมา้นั้นจากความตายและอุบติัเหตุต่างๆ

พระวรุณ เทพเจา้แห่งฝนเพื่อให้ฝนตกลงมายงัความชุ่มช้ืนให้เกิดแก่พื้นดินเพื่อจะไดมี้หญา้ดี ๆ ให้

ลูกมา้นั้นกิน ภายหลงัท่ีลูกม้านั้นอายุเกิน ๓ ปีแล้ว ก็มีการปล่อยให้เท่ียวไปตามชอบใจ มีผูค้น

ติดตามไปเป็นอนัมาก และมีกองทพัยกตามไปดว้ย เขา้บา้นเมืองไหนถา้เขายอมแพก้็แลว้ไป ถา้ไม่

ยอมแพก้็รบกนั คราวน้ีมีผูใ้ดตอ้งการทาํลายพิธีน้ี ผูน้ั้นก็ยกทพัมาไล่จบัมา้ ถา้จบัไดก้็เป็นอนัทาํลาย

พิธีสําเร็จ แต่โดยมากผูจ้ะทาํพิธีน้ีมกัแน่ใจในชัยชนะ คือได้เตรียมการรุกรานไวแ้ล้ว มีเร่ืองเล่า

เพิ่มเติมในหนงัสือเล่มอ่ืนว่า เจา้ชายแห่งประเทศต่าง ๆ ท่ีมา้น้ีผ่านไป ถา้ยอมแพก้็ตอ้งร่วมไปใน

ขบวนทพัท่ีติดตามมา้น้ีดว้ย เม่ือครบปีแลว้ จึงพามา้กลบัเมืองแลว้ฆ่ามา้นั้นบูชายญั การบูชายญัแบบ

ฆ่ามา้น้ีสังเกตวา่มีจุดประสงคเ์ป็น ๒ ประการคือ ในทางการเมือง เป็นการแผอ่าณาเขต โดยถือเอา

พิธีทางศาสนาเป็นขอ้อา้ง ในทางศาสนา เช่ือกนัวา่เม่ือบูชาไดค้รบ ๑๐๐ คร้ังจะไดไ้ปเป็นพระอินทร์ 

ผูมี้อาํนาจอยู่ในเมืองสวรรค์ ฉะนั้น พระอินทร์จึงเดือดร้อนไม่ใคร่ยอมให้ใครทาํสําเร็จครบ๑๐๐ 

คร้ังเพราะเกรงจะไปแยง่ตาํแหน่งจึงมีการทาํลายพิธีไม่ใหส้าํเร็จอยูเ่สมอ16

๑๗ 

โคเมธะ คือ ฆ่าโคบูชายญั ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากการเลือกโคท่ีมีลกัษณะดี ไม่มีท่ี

ตาํหนิมาฆ่าบูชาเทวดา  เช่น  ชาวฮินดูนาํควายมาฆ่าเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งอาํนาจ  โคเป็นจาํนวนมาก

ท่ีถูกสังหารดว้ยวิธีการตดัคอเพื่อบูชายญัต่อเทพเจา้ตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีหมู่บา้นแห่ง

๑๗กีรติ บุญเจือ, “บทบาทของกระบวนทศัน์ในการสอนปรัชญา”, สาสศานต์, ปีท่ี ๓๐ ฉบบัท่ี ๑ 

(มกราคม-มีนาคม, ๒๕๔๘) : ๒๕๘. 

                                                           



 

๓๗ 

 

หน่ึงในเขตบาราทางตอนใตข้องกรุงกาฏมาณฑุ ตามประเพณี ซ่ึงเช่ือวา่จะช่วยนาํโชคลาภและความ

เจริญมัง่คัง่มาให้พิธีบูชายญัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเทศกาล คาธิไม ของชาวฮินดู ท่ีจดัข้ึนเป็น

ประจาํทุก ๕ ปี ท่ีศาสนสถานคาธิไม ห่างจากกรุงกาฏมาณฑุ เมืองหลวงประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร 

โดยในแต่ละคร้ังจะตอ้งสังเวยดว้ยชีวิต ควาย แพะ ไก่ และนกพิราบ คณะกรรมการการจดังาน เผย

วา่ มีควายถูกฆ่าบูชายญัไปแลว้กวา่ ๑๕,๐๐๐ ตวัเม่ือวานน้ีแต่ แพะ ไก่ นกพิราบ ท่ีถูกฆ่าสังเวยชีวิต

ในวนัน้ี มากมายจนนบัจาํนวนไม่ได ้ซ่ึงเป็นการสะทอ้นความเช่ือต่อเทพเจา้คาธิไม เทพเจา้แห่ง

อาํนาจ ตามความเช่ือของชาวเนปาล ซ่ึงร้อยละ ๘๐ จากประชากร ๒๗ล้านคนเป็นชาวฮินดู 

พิธีกรรมดงักล่าวถูกนกัเคล่ือนไหว เพื่อสิทธิมนุษยชนประณามอยา่งหนกั รวมถึง บริชิตต ์บาร์โดต ์

นกัแสดงชาวฝร่ังเศส ซ่ึงเรียกร้องใหช้าวเนปาลยติุประเพณีท่ีสืบทอดกนัมานานนบัร้อยปีน้ี 

ราชสูยะ คือการฆ่าชา้งบูชายญั เป็นการประกาศพิธีราชาภิเษกมีการเชิญกษตัริยใ์น ประเทศ

ใกลเ้คียง มาร่วมพิธีบูชายญัน้ีดว้ย เพื่อแสดงวา่มีสามคัคีธรรมต่อกนัเป็นอนัดี และในพิธีน้ีมีการฆ่า

ชา้งบูชายญัดว้ย เพื่อแสดงวา่มีสามคัคีธรรมต่อกนัเป็นอนัดี และในพิธีน้ีมีการฆ่าชา้งบูชายญัดว้ย 

นรเมธะ คือการฆ่าคนบูชายญั การฆ่าคนบูชายญัสังเวยเทพเจา้ เป็นเร่ืองมีจริง ๆ ซ่ึงไม่ใช่

เพียงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ หรือนวนิยายเท่านั้น ในอินเดียปัจจุบนัน้ียงัมีสถานท่ีหลายแห่งซ่ึงมีซาก

เหลืออยู ่อนัเคยเป็นท่ีซ่ึงกษตัริยใ์ชเ้ป็นแหล่งบูชายญัเชลยศึกในสงคราม เพื่อบูชาเทพเจา้ท่ีตนนบัถือ

เป็นการแสดงความขอบคุณท่ีเทพเจา้นั้น ๆ ไดช่้วยให้ตนมีชยัในการรบ โดยมากท่ีประกอบพิธีฆ่า

คนบูชายญัมกัจะตั้งอยู่บนยอดเขา หรือในท่ีซ่ึงปลอดจากชุมชน ในท่ีเช่นนั้น จะมีโบสถ์ซ่ึงสร้างข้ึน

หยาบ  ๆ หรือบางท่ีก็เป็นเพียงโรง ซ่ึงบรรจุรูปเคารพของเทพเจา้ท่ีจะบูชาตั้งอยู่ผูถู้กทาํพิธีบูชาจะถูกตดั

ศีรษะและแขวนศีรษะไวใ้นบริเวณใกลเ้คียงนั้น บางคร้ังการบูชายญัก็ไม่ถึงกบัประหารชีวิต เพียงแต่ตดั

จมูก ตดัหูของเชลยศึกแลว้ก็ปล่อยไป โดยมากการฆ่าคนบูชายญัน้ีเป็นเร่ืองของพระมหากษตัริย ์แต่ก็มี

ขอ้กาํหนดอยูว่่าคนท่ีเกิดในวรรณะพราหมณ์ และวรรณะกษตัริยก์็จะนาํมาฆ่าบูชาไม่ได ้ทั้งน้ีอาจ

เป็นดว้ยผูเ้ขียนตาํราเกรงภยัจะยอ้นมาหาตนก็เป็นได ้นอกจากนั้นยงัมีกฎเกณฑ์พิเศษต่อไปวา่คนท่ี

จะถูกฆ่าบูชายญัจะต้องไม่มีร่างกายพิกลพิการหรือเคยถูกลงโทษเพราะประกอบอาชญากรรม

ร้ายแรงใด ๆ รวมความวา่ การฆ่าคนเซ่น เทพเจา้นั้น จะตอ้งเลือกคนท่ีดี ๆ ไม่ใช่คนเหลือเดน หรือ

คนท่ีเทพเจา้พึงรังเกียจ เช่นเดียวกบัสัตวอ่ื์น ๆ ซ่ึงตอ้งผา่นการคดัเลือกอย่างถ่ีถว้นจึงจะใช้บูชายญั

ไดอ้ายขุองคนท่ีถูกฆ่ามิไดก้าํหนดไวแ้ต่สําหรับสัตวท่ี์จะใชบู้ชายญัจะตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี มี

ร่างกายสมบูรณ์ไม่บกพร่องพิกลพิการ งานจยัเร่ืองประเพณีฮินดู ไดอ้า้งไวว้า่ใน คมัภีร์กาลิปุราณะ 

ไดมี้คาํบรรยายไวอ้ยา่งละเอียดถึงพิธีกรรมบูชายญัเก่ียวกบัการฆ่าสัตวเ์ป็นขั้น ๆ รวมทั้งไดอ้อกนาม

เทพเจา้ผูช้อบรับพลีกรรมประเภทน้ีคือ ไภรวะ พระยม นนัทิ และเจา้แม่กาลี 



 

๓๘ 

 

ในสมยัปัจจุบนั การฆ่าแพะและแกะบูชายญัยงัคงมีอยูด่าษด่ืนในประเทศอินเดีย ผูไ้ปแวะท่ี

กลักตัตา ถา้ไปท่ีวดัฮินดูก็อาจจะเห็นไดเ้สมอ เขาทาํไมไ้วเ้ป็นท่ีเอาคอแพะพาดเพื่อใชมี้ดฟันให้คอ

ขาดวนัหน่ึง ๆ มีสัตวป์ระเภทน้ีถูกฆ่าตายเป็นเทวตาพลีไม่นอ้ยทีเดียว   

ดูบวัส์ (Dubois) กล่าววา่ การบูชายญัท่ีเป็นสามญัในหมู่พราหมณ์ท่ีเป็น วนปรัสถะ คือพวก

อยูป่่า หรือหลีกออกหาความสงบ คือการบูชาท่ีเรียกวา่ โหมะ เม่ือก่อไฟข้ึนแลว้ ก็เอาเมล็ดขา้วซ่ึง

คลุกนํ้ามนัเนยใส่ลงไปในไฟเป็นคร้ังคราว แลว้สาธยายมนต ์โดยปกติการบูชาน้ี เป็นการบูชาไฟแต่

บางคร้ังผูบู้ชาก็มุ่งบูชาพระอาทิตย ์ดาวเคราะห์อ่ืน ๆ พวกฤาษีเหล่าน้ียงัไดท้าํการบูชาเป็นประจาํวนั

โดยใชผ้ลิตผลตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม ้ของหอม ขา้วเปลือก ผกั และผลไม ้เวลาทั้งหมดของฤาษี

พวกน้ีล่วงไปดว้ยการบูชาเช่นน้ี วนัละหลาย คร้ัง ดว้ยการอาบนํ้ าชาํระกายให้บริสุทธ์ิสะอาดบา้ง

ดว้ยการเพง่ถึงความสมบูรณ์แห่งพระพรหมบา้ง 

ดูบวัส์ ใหข้อ้สังเกตเหตุการณ์ในอินเดียเม่ือประมาณ ๘๐ ปีมาแลว้วา่ แมก้ารฆ่าสัตวบ์ูชาจะ

เป็นของธรรมดาสามญัในอินเดีย แต่พวกพราหมณ์ก็ไม่ค่อยไดฆ่้าสัตว ์หรือไม่ไดล้งมือเองในการ

ฆ่า แต่จะปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคนในวรรณะอ่ืน ซ่ึงไดมี้บนัทึกเพิ่มเติมของผูพ้ิมพห์นงัสือเล่มนั้น

ในคร้ังหลงัวา่ โดยมากเป็นคนในวรรณะช่างหมอ้ คือพวกทาํเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นคนฆ่าสัตว ์แต่ก็มี

บางโอกาสท่ีพวกวนปรัสถ์จะฆ่าสัตว ์โดยไม่มีการลงัเลใจ ในเม่ือมีการบูชาใหญ่ท่ีเรียกในภาษา

สันสกฤต ยชัญะ ซ่ึงเป็นการบูชาอนัมีเกียรติ แมใ้นพวกพราหมณ์สมยัใหม่โดยมากใช้แกะ แต่ใน

กรณีท่ีพราหมณ์ลงมือเองเช่นน้ี ก็มกัไม่ใชว้ธีิตดัคอจะเป็นดว้ยเพราะเห็นวา่เป็นการเลือดตกยางออก

หรืออยา่งไรสักอยา่ง จึงใชว้ิธีอ่ืนคือ ใชไ้มตี้ หรือเอาเชือกรัดคอแกะนั้นให้ตาย แต่พวกพราหมณ์ท่ี

นบัถือพระวิษณุ ท่ีเรียกวา่ไวษณพ ไม่รับรองการบูชายญัท่ีตอ้งฆ่าสัตวช์นิดน้ีพวกพราหมณ์ดว้ยกนั

จึงหาวา่พวกไวษณพเป็นพวกนอกศาสนา 

การบูชายญัโดยฆ่าสัตวน้ี์ พวกพราหมณ์ถือวา่เป็นบุญยอดเยี่ยม และเป็นท่ีถูกใจเทพเจา้เป็น

อยา่งยิง่ ผูบู้ชาจะไดบุ้ญและพน้จากบาปทั้งหมด ซ่ึงเคยทาํมาแลว้ตั้งร้อยชัว่คน อน่ึง สิทธิในการบูชา

ยญัชนิดน้ี เป็นของพวกพราหมณ์โดยส่วนเดียว คนในวรรณะอ่ืนไม่มีโอกาสไดอ้ยูใ่นพิธี การบูชา

ยญัชนิดน้ีส้ินค่าใชจ่้ายมาก เพราะพราหมณ์เป็นอนัมากท่ีไดรั้บเชิญมาในพิธีน้ี จะตอ้งไดรั้บของไทย

ธรรมจากผูเ้ป็นเจา้ของงานโดยทัว่กนัคนท่ียากจนจึงไม่มีโอกาสทาํมหายญัอยา่งน้ีได ้ต่อไปน้ีเป็น

รายละเอียดในพิธีกรรม โดยผูเ้ป็นประธานในพิธีจะประกาศกาํหนดวนัประกอบพิธีทัว่ทั้งเขตนั้น

แล้วเชิญพราหมณ์ทั้งหมดมาร่วมพิธี เป็นการจาํเป็นท่ีจะต้องเชิญพราหมณ์ผูแ้ตกฉานในแต่ละ

ประเภทแห่งพระเวททั้ง ๔ (ฤคเวท, ยชุรเวท, สามเวท และอถรรพเวท) มาร่วมดว้ย ถา้ขาดผูแ้ทนใน

ส่วนใดส่วนหน่ึง เช่นไม่มีพราหมณ์ผูเ้ช่ียวชาญในฝ่ายฤคเวท แมใ้นฝ่ายอ่ืนจะมาหมด ยญันั้นก็ใช้

ไม่ได ้ในพิธีกรรมน้ีคนวรรณะศูทรไม่ว่าตาํแหน่งจะสูงสักเท่าไร พวกพราหมณ์ท่ีไม่สมประกอบ



 

๓๙ 

 

คือเป็นโรค หรือพิการ หรือแมเ้ป็นพอ่หมา้ยก็เขา้ในพิธีนั้นไม่ได ้แกะท่ีจะใชใ้นพิธีจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การคดัเลือกอยา่งละเอียดถ่ีถว้น มีอายุประมาณ ๓ ปี และมีลกัษณะสมบูรณ์ไม่บกพร่อง (ในบนัทึก

ของฉบบัท่ีพิมพค์ร้ังหลงักล่าววา่ไม่ใช่ขาวปลอด ตอ้งดาํปลอด) ปุโรหิตผูห้น่ึงจะประกาศวา่ เป็น

กาลอนัสมควรท่ีพิธีกรรมจะเร่ิมแลว้ พวกพราหมณ์ประมาณกวา่ ๒,๐๐๐ คน ซ่ึงไปร่วมในพิธีนั้น

จะรับเขา้นัง่ประจาํท่ี จะมีการขดุหลุม มีพิธีบูชา โหมะ ดงักล่าวขา้งตน้และพิธีกรรมเร่ิมตน้อีกต่าง ๆ

เม่ือก่อไฟติดแลว้ก็ใชข้อนไมแ้ละหญา้เหล่าน้ีชุ่มดว้ยนํ้ ามนัเนยจึงทาํให้ไฟติดมีเปลวไฟพวยพุ่งข้ึน

ขณะนั้นปุโรหิตจะร่ายมนตด์ว้ยเสียงอนัดงั พราหมณ์ผูไ้ปร่วมพิธีจะกล่าวซํ้ าเป็นทาํนองลูกคู่รับใน

บางตอน คร้ันแลว้ก็จะมีการนาํแกะเขา้ไปในท่ีประชุม เอานํ้ ามนัทาให้ทัว่ตวัเอานํ้ าอาบให ้และเอา

อกัษตะ คือขา้วเปลือกทั้งเมลด็ท่ียงัมิไดต้าํเอาเปลือกออก แลว้นาํมาลา้งนํ้าใหส้ะอาดใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาโรย

ตามตวัท่ีตวัและท่ีเขาสวมพวงมาลยัดอกไมใ้หแ้กะเอาเชือกทาํดว้ยหญา้คามดัรอบตวัสัตว ์

ระหวา่งเวลาดงักล่าวน้ี ปุโรหิตยงัคงร่ายมนตต่์อไป ต่อจากนั้นมีการอุดรูจมูกและปากของสัตว ์

พราหมณ์หลายคนจะช่วยกนัตีและลงสุดทา้ยดว้ย พราหมณ์คนหน่ึง เอาเข่าทั้ง ๒ ของตนกดลงไปท่ีคอ

แกะ เพื่อให้หายใจไม่ออกตาย ปุโรหิตพร้อมดว้ยสานุศิษยจ์ะเร่งเสียงสวดมนตซ์ํ้ า ๆ ให้ดงัข้ึนดว้ย

เสียงอนัดงั เพื่อช่วยใหแ้กะตายไดเ้ร็วข้ึน โดยไม่เจบ็ปวดทรมานมากนกั และจะถือกนัวา่เป็นเสนียด

จญัไรอยา่งร้ายแรง ถา้แกะร้องออกมาไดแ้มเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะเป็นเคร่ืองหมายแห่งความค่อย   ๆ

ดบัสูญไปของวงศส์กุลนั้น เม่ือสัตวต์ายแลว้ พราหมณ์ผูเ้ป็นประธานในพิธีจะผา่ทอ้งแกะ เอาตบัไตไส้

พุงพร้อมทั้งเปลวมนัออกยา่งบนไฟ ให้เปลวมนัหยดลงไปเป็นเคร่ืองสังเวย พร้อมทั้งเอานํ้ ามนัเนย

ทาลงไปในไฟเป็นคร้ังคราว ต่อจากนั้นก็ถลกหนงั และตดัเน้ือออกเป็นช้ิน ๆ เอาลงผดัดว้ยนํ้ ามนั

เนยบางส่วนก็โยนลงในไฟเป็นเคร่ืองสังเวย ส่วนท่ีเหลือก็แบ่งกนัในระหวา่งพราหมณ์ผูท้าํพิธีกบั

เจา้ภาพ บางส่วนก็จะให้แก่พวกพราหมณ์ท่ีมาร่วมพิธี โดยพราหมณ์เหล่านั้นจะแย่งช้ินส่วนกนั

อย่างโกลาหล เพราะถือว่าเป็นของวิเศษอาํนวยสวสัด์ิมงคล ตอนน้ีเองเป็นท่ีน่าสังเกตว่าพวก

พราหมณ์ท่ีไม่กินเน้ือสัตวไ์ดมี้โอกาสกินเน้ือสัตว ์

ลาํดบัต่อไป มีการนาํขา้วสุกและขา้วสารท่ีลา้งสะอาดแลว้มาสังเวยไฟอีกของต่าง ๆ วาง

รอบกองไฟเช่นหมากพลู เม่ือเสร็จพิธีแลว้ก็แจกไปแก่พราหมณ์ ในท่ีสุดเจา้ภาพจะแจกเงิน เส้ือผา้

แก่พราหมณ์ทุกคนท่ีมาร่วมพิธีตามความเหมาะสมแก่ตาํแหน่ง และเกียรติของบุคคลนั้น ๆ อนัเป็น

ค่าใช้จ่ายสูงมาก พราหมณ์ผูเ้ป็นประธานในพิธีมหายญัเช่นน้ี ถือกนัว่าเป็นคนสําคญัมาก มีสิทธิ

หลายอยา่ง เช่นการบูชาไฟในบา้น โดยก่อไฟในบา้น ก่อไฟให้ติดอยูต่ลอดกาล ถา้ไฟดบัห้ามใชไ้ฟ

อ่ืนมาต่อใหม่ตอ้งใชไ้มแ้ห้งมาสีไฟให้เกิดเปลวข้ึน เพื่อเป็นเช้ือไฟต่อไปเวลาพราหมณ์ตายก็ไม่ให้

ใชไ้ฟธรรมดาเผา ตอ้งใชไ้ฟท่ีสีให้เกิดดว้ยไมใ้นทาํนองน้ี และเม่ือเผาศพแลว้ก็ตอ้งปล่อยให้ไฟดบั



 

๔๐ 

 

มอดไปเอง ในการบูชายญัน้ี พราหมณ์จะเลือกบูชาเทวดาองคใ์ดก็ไดท่ี้เป็นใหญ่ตามความเช่ือถือแต่

เทวดาผูย้ิง่ใหญ่ในการน้ีดูเหมือนจะเป็นพระอคันีศวรหรือเทพเจา้แห่งไฟ 

สรุป พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีสอนใหป้ฏิวติัเร่ืองการทาํพลีกรรมโดยวิธีฆ่าสัตว ์หรือ

ฆ่ามนุษยบ์ูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เก่ียวกบัการบชูายญั ๔ ประเภท คือ อศัวเมธะ การฆ่ามา้บูชายญั เป็นเร่ือง

การบูชาเทวดา ภายหลงัท่ีแผอ่าณาจกัรสาํเร็จโคเมธะ คือ ฆ่าโคบชูายญั ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจาก

การเลือกโคท่ีมีลกัษณะดี ไม่มีท่ีตาํหนิมาฆ่าบูชาเทวดา เช่น ชาวฮินดูนาํควายมาฆ่าเพื่อบูชาเทพเจา้

แห่งอาํนาจ ราชสูยะ คือ การฆ่าช้างบูชายญั เป็นการประกาศพิธีราชาภิเษกมีการเชิญกษตัริยใ์น 

ประเทศใกลเ้คียง มาร่วมพิธีบูชายญัน้ีดว้ย เพื่อแสดงวา่มีสามคัคีธรรมต่อกนัเป็นอนัดี และในพิธีน้ีมี

การฆ่าชา้งบูชายญัเพื่อแสดงวา่มีสามคัคีธรรมต่อกนัเป็นอนัดี และในพิธีน้ีมีการฆ่าชา้งบูชายญัและ 

นรเมธะ คือ การฆ่าคนบูชายญั การฆ่าคนบูชายญัสังเวยเทพเจา้ เป็นเร่ืองมีจริง ๆ ซ่ึงไม่ใช่เพียงท่ี

ปรากฏในภาพยนตร์ หรือนวนิยายเท่านั้น ในอินเดียปัจจุบนัน้ียงัมีสถานท่ีหลายแห่งซ่ึงมีซาก

เหลืออยู ่อนัเคยเป็นท่ีซ่ึงกษตัริยใ์ชเ้ป็นแหล่งบูชายญัเชลยศึกในสงคราม เพื่อบูชาเทพเจา้ท่ีตนนบัถือ 

โดยมากการฆ่าคนบูชายญัน้ีเป็นเร่ืองของพระมหากษตัริยเ์หล่าน้ี มาเป็นการบาํรุงพืชพนัธัญญาหาร

แทนการฆ่า  

 

๒.๕ วธีิทาํพลกีรรม 

ตวัอยา่งในการทาํพลีกรรม มีมากมายยิ่งนกั ทั้งน้ีขอยกตวัอยา่งน้ี มาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น

ในการทาํพลีกรรมมนตราแก้ปัญหาชีวิตพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ พลีกรรมด้วยนํ้ ามนต์ธาตุทั้งส่ีของชาว

นครศรีธรรมราช พราหมณ์โยคีท่ีทาํการ รับอริยขนัธ์ ตั้งแต่ขนัธ์ ๘ จนถึงขนัธ์ศูนย ์จะไดรั้บการ

ถ่ายทอดพิธีการต่าง ๆ ของพราหมณ์โยคีในแบบของอริยพราหมณ์ สามารถนาํพิธีกรรมต่าง ๆ ไป

ใชปั้ดเป่าทุกข ์บาํรุงสุขให้แก่ประชาชนโปรดสัตวบ์าํเพญ็บุญบารมีไดห้น่ึงในพิธีกรรมท่ีใชน้ั้นคือ 

การพลีกรรม เพื่อบรรเทาเบาบางวบิากกรรมท่ีรุมเร้าในชีวติของตน17

๑๘  

๒.๕.๑ บรมครูทางจิตวญิญาณทีเ่กีย่วข้อง 

๑. พระพุทธเจ้าสมณโคดม หลกัธรรมคาํสอนท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาชีวิต และมนตรต่าง ๆ  

จะใชพ้ลงัจากพุทธคุณจึงใหผู้ท้าํพิธี ตั้งพระพุทธรูปเลก็ ๆ ไวด้ว้ยเพื่อกราบไหวเ้วลาทาํพธีิไหวค้รู 

๑๘บล็อก โอเคเนชัน่, “มนตราแกปั้ญหาชีวติพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ พลีกรรมดว้ยนํ้ ามนตธ์าตุส่ี”, ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๕๑.  

<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=234547> (25 May 2013) 

                                                           



 

๔๑ 

 

๒. พระนบีมูฮัมหมัด หลกัธรรมคาํสอนของพระนบีมูฮมัหมดั ช่วยในการสร้างสังคม

อิสลามให้อยูก่นัอยา่งสงบสันติสุข อิสลามไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นทุกส่ิงให้ตั้งรูปเคารพบูชาท่านก่อน

ทาํพิธี 

๓. ท่านขงจ๊ือ หลกัธรรมคาํสอนของท่านขงจ๊ือ ไดป้รับหลกัเต๋าท่ีลึกซ้ึงเกินไปจนคน

ทัว่ไปไม่เขา้ใจไม่อาจบรรลุธรรมไดใ้หส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงไม่ผดิธรรมจึงตอ้งบูชา  

ผูใ้ช้มนตราแก้ปัญหาชีวิตน้ี ควรศึกษาหลักธรรมจากพระพุทธองค์และแนวทางการ

แกปั้ญหาสังคม จากคมัภีร์อลักุรอานทั้งยงัควรศึกษาแนวทางการใชธ้รรมะประยุกตร์ะดบัพื้นฐาน

แบบจริยธรรม จากท่านขงจ๊ือด้วย จึงควรบูชาเป็นครูทางจิตวิญญาณเวลาตั้งโต๊ะบูชาให้วาง

พระพุทธรูป พระพุทธเจา้ ไวต้รงกลาง วางพระนบีมูฮมัหมดัไวท้างขวา ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองหมายแทน

ท่านอยา่งอ่ืนก็ได ้เช่น พระคมัภีร์ฯ แลว้วางท่านขงจ๊ือไวด้า้นซา้ย บูชาสามองคใ์ชธู้ปสามดอก เทียน

จุดเล่มเดียว ดอกไมเ้ลือกไดต้ามควร  

๒.๕.๒ ส่ิงทีใ่ช้ในพธีิกรรม 

๑. พระธรณี (ธาตุดิน) ใหใ้ชผ้งแป้ง, ดอกมะลิ, ดอกไมข้นาดเล็ก ท่ีมีกล่ินหอม ตามแต่

สามารถหาไดเ้ป็นเคร่ืองแทนธาตุดิน ท่ีจะใชใ้นการบูชาในพิธี ซ่ึงจะใชโ้รยลงในนํ้าพอควร 

๒. พระคงคา (ธาตุนํา้) ใหใ้ชน้ํ้าเปล่าใสเยน็บริสุทธ์ิ เป็นตวัแทนของธาตุนํ้า นาํใส่ใน

ขนัท่ีเตรียมไวเ้ฉพาะขนัท่ีใชส้าํหรับทาํพิธีน้ีเราจะไม่ใชท้าํอยา่งอ่ืน นอกจากทาํนํ้ ามนตใ์นพิธีน้ี

เท่านั้น 

๓. พระวาโย (ธาตุลม) ใหใ้ชก้ารเป่าเสก แทนธาตุลม เม่ือวา่คาถา แลว้ใหเ้ป่าลมออก 

โดยยกขนัท่ีใส่เคร่ืองบูชาข้ึนจรดหนา้ผาก วา่คาถาเสร็จ ก็เป่าเบา ๆ ยาว ๆ หน่ึงคร้ังก็พอ คือ ปลุก

ธาตุลม  

๔. พระเตโช (ธาตุไฟ) ใหใ้ชเ้ทียนขนาดเล็ก จุดไฟใหส้วา่ง แลว้หยดนํ้าตาเทียนลงใน

ขนัทาํนํ้ามนต ์ เป็นเคร่ืองแทนธาตุไฟ เม่ือทาํนํ้ามนเสร็จก็ดบัเทียนได ้ ก่อนทาํพิธีใหจุ้ดธูปไหวค้รู

ก่อน ส่ิงท่ีใชแ้ทนธาตุทั้งส่ีในพิธี จะปรับไดต้ามยคุสมยั ขอเพียงมีลกัษณะเขา้ตามธาตุทั้งส่ีก็พอทั้งน้ี

ใหเ้ลือกท่ีเป็นมงคล, บริสุทธ์ิ, หาง่าย, มีในทอ้งถ่ิน, ไม่ตอ้งเสียเงินในการเตรียมมาก ทาํแลว้เกิดจิต

ท่ีเป็นกุศลแต่ฝ่ายเดียว หา้มใชข้องอปัมงคลในพธีิเด็ดขาด  

๒.๕.๓  ข้ันตอนการทาํพธีิ  

๑. ติดต่อนดัหมาย ใหผู้ท่ี้ตอ้งการทาํพิธี เขา้นดัพบผูท้าํพิธี แลว้แจง้เหตุผล และความเป็นมา

ของปัญหาชีวติในเร่ืองนั้น ๆ เพียงหน่ึงเร่ืองก่อน หากผูท้าํพิธี เห็นทางแกไ้ดส้ามารถใชปั้ญหาแกไ้ด้

จริง ก็จะรับไวว้า่สามารถทาํพิธีใหไ้ด ้แลว้นดัหมายวนัเวลาในการทาํพิธีท่ีสะดวกเหมาะสม นบัเป็น

ฤกษม์งคลตามแต่จะถือเคล็ดกนัไดห้ลายแบบ กรณีท่ีปัญหาหนกัเกิน วิบากกรรมแรงกวา่กาํลงัผูท้าํ



 

๔๒ 

 

พิธีจะแกไ้ดท้่านจะปฏิเสธ แลว้แนะนาํผูท้าํพิธีท่ีมีกาํลงัเหนือกวา่ข้ึนไป ให้ไปติดต่อท่านผูน้ั้นแทน 

เพื่อทาํพิธีกบัท่าน  

๒. เตรียมเคร่ืองบูชา เคร่ืองบูชา มีดอกไม,้ ธูป, เทียน, และเงินตามแต่ศรัทธา (ห้ามผูท้าํพิธี

เรียกเอาเงินจากผูข้อทาํพิธี) สามารถใชเ้งินไดต้ั้งแต่หน่วยยอ่ยท่ีสุดท่ีใชก้นัอยู ่เช่น ในปัจจุบนั อาจ

เป็นเหรียญสลึงก็ได ้(ถา้มี) หรือ ๑ เหรียญบาท ข้ึนไป จนถึงแลว้แต่ระดบัท่ีตอ้งการจะสนบัสนุน

การทาํความดีของผูท้าํพิธี ส่วนผูท้าํพิธีตอ้งเตรียมนํ้ าในขนั พร้อมลอยดอกไม ้และเทียน สําหรับทาํ

นํ้ามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ (นํ้ามนตจ์ากธาตุส่ี)  

๓. ไหวค้รูก่อนทาํพิธี ช่วงน้ีผูท้าํพิธีจะเตรียมของและไหวค้รู ระหว่างนั้ นจะทักทาย

ปราศรัยกบัผูข้อทาํพิธีตามควร เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดจิตปีติเป็นกุศล

ง่าย ไม่เกิดนิวรณ์ทั้งหา้ขณะทาํพิธี ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก หากผูข้อทาํพิธีลงัเลแคลงใจในพิธี พิธีก็ไม่

สําเร็จ ดงันั้น ตอ้งไม่มีทั้งความอยากตามใจตนเอง, ความพยาบาทเคียดแคน้ใคร,ความแคลงใจ

ระแวงสงสัยไม่ไวว้างใจ, ความฟุ้งซ่าน, ความเศร้าสลดหดหู่หมดกาํลงัใจขาดสติปัญญา ดงันั้น ผูท้าํ

พิธีต้องพูดคลายนิวรณ์ทั้ งห้าน้ีให้ผู ้ขอทําพิธี หากไม่สามารถคลายนิวรณ์น้ีได้สําเร็จก็ไม่มี

ความหมายในการทาํพธีินั้น ๆ  

๔. เร่ิมทาํพิธี ช่วงน้ี ให้ผูข้อทาํพิธีนั่งหลบัตา ไม่จาํเป็นตอ้งพนมมือ นั่งตามสบายปล่อย

ร่างกายตามสบายทาํสมาธิใหแ้น่วแน่หลุดจากนิวรณ์หา้ชัว่คราว หา้มลืมตาข้ึนจนกวา่จะเสร็จพิธี ซ่ึง

ผูท้าํพิธีจะบอกเองวา่ใหลื้มตาข้ึนไดเ้ม่ือไร ส่วนผูท้าํพิธีก็จะทาํการวา่คาถาเสกนํ้ ามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ ให้

เสียงดงัฟังชดัถอ้ยชดัคาํ ไม่ผิดเพี้ยน หากจะอ่าน ตอ้งบนัทึกมนตราในหนงัสือแลว้เก็บไวใ้นท่ีสูง

อย่างดี หรือบนโต๊ะหมู่บูชานั้น ๆ เอง เม่ือว่าคาถาเสกนํ้ ามนต์เสร็จ ให้ประพรมนํ้ ามนต์แต่เบา ๆ 

บาง ๆ พอแค่รู้สึกเยน็ ๆ ใหแ้ก่ผูข้อทาํพิธี อยา่เทนํ้ ามนตร์ด ไม่ใช่การอาบนํ้ ามนต ์แลว้บอกเคล็ดให้

ทาํพลีกรรมแก่ผูข้อทาํพิธีขณะเขานัง่หลบัตา บอกเบา ๆ บอกคลา้ยการสะกดจิตเยน็ ๆ ชา้ ๆ ถา้เขา

จาํไม่ไดไ้ม่เป็นไรสามารถอธิบายทีหลงัได ้จนจบ เป็นอนัเสร็จพิธี บอกใหลื้มตาได ้ 

๕. จบพิธีกรรม ผูท้าํพิธีตอ้งทาํการ พลีกรรม คือ การบาํเพ็ญเพื่อปัดเป่าวิบากกรรมท่ีตน

ไดรั้บดว้ยกาํลงัแห่งธาตุทั้งส่ี ซ่ึงในการพลีกรรมน้ีเอง จะช่วยทาํใหว้บิากกรรมบรรเทาเบาบางลงไป 

ซ่ึงผูข้อทาํพิธีจะขาดเสียไม่ได ้หากขาดการปฏิบติับูชาแลว้ พิธีกรรมท่ีทาํมาทั้งหมดนบัวา่เป็นศูนย ์

ไปไม่เกิดผลใด ๆ ทั้งส้ิน  

ทั้งน้ียงัมีการทาํพลีกรรม ในวิบากกรรมต่างชนิดกนั เพื่อปฏิบติับูชาพลีกรรมแก่แม่พระทั้ง

ส่ีธาตุดงัน้ี  

๑. พลีกรรมธาตุดิน ดว้ยทาน ผูข้อรับทาํพิธี ตอ้งมีการพลีกรรมต่อพระแม่ธรณีดว้ยการ

ปฏิบติับูชาเท่านั้น ไม่ใช่การกราบไหวบู้ชาการพลีกรรมต่อพระแม่ธรณีให้ใช้ความหนกัแน่นไม่



 

๔๓ 

 

หวัน่ไหว ราบเรียบรองรับไดทุ้กอยา่งดุจ  แผน่ดิน คือ การทาํทานให้คนจาํนวนมาก หรือพระสงฆ์

แบบไม่จาํกดัผูรั้บ (สังฆทาน) นัน่เอง ซ่ึงจาํนวนในการทาํตอ้งหนกัแน่นพอควรแก่กรรมท่ีไดท้าํ แก่

วบิากกรรมท่ีตนไดรั้บ แลว้อธิษฐานยกผลบุญใหเ้จา้กรรมนายเวรอโหสิกรรม  

๒. พลีกรรมธาตุนํ้ า ด้วยศีล ผูข้อรับทาํพิธี ตอ้งมีการพลีกรรมต่อพระแม่คงคาด้วยการ

ปฏิบติับูชาเท่านั้น ไม่ใช่การกราบไหวบู้ชา การพลีกรรมต่อพระแม่คงคาให้ใชค้วามต่อเน่ืองไม่ขาด

สายดุจดัง่แม่นํ้ า ดุจดัง่พระแม่คงคา หากผูป้ฏิบติัทาํทาน จะเสียทรัพยม์าก จึงให้ปฏิบติับูชาพระแม่

คงคาดว้ย ศีล คือ ให้ถือศีล ๕ อยา่งเคร่งครัด เป็นเวลาติดต่อกนัยาวนานตามแต่วาระกรรมจะหนกั

มากหรือนอ้ย ซ่ึงผูท้าํพิธีจะเป็นผูบ้อกเองวา่ก่ีวนั 

๓. พลีกรรมธาตุลม ดว้ย ภาวนา ผูข้อรับทาํพิธี ตอ้งมีการพลีกรรมต่อพระแม่วาโย ดว้ยการ

ปฏิบติับูชาเท่านั้น ไม่ใช่การกราบไหวบู้ชา การพลีกรรมต่อพระแม่วาโยให้ใชค้วามเยน็, เบา, วา่ง

เปล่า ดุจดัง่พระวาโย ธาตุลม ดว้ยการบริกรรมตามลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้ พุทธ แลว้รวมลม

หายใจไวท่ี้ทอ้งนอ้ยจน ทอ้งพอง ช่วงน้ีใชร้วมกาํลงัจิตกาํลงัใจ  

๔. พลีกรรมธาตุไฟ ดว้ย ปัญญา ผูข้อรับทาํพิธี ตอ้งมีการพลีกรรมต่อพระแม่เตโช ดว้ยการ

ปฏิบติับูชาเท่านั้น ไม่ใช่การกราบไหวบู้ชา การพลีกรรมต่อพระแม่เตโชธาตุไฟให้ใช้ความสว่าง

ไสวไล่ความมืดมนใชพ้ระเพลิงผลาญความไม่รู้ให้หมดส้ินไปดุจดัง่ไฟให้แสงสวา่ง และมอดไหม้

เปลือกสมมุติไดทุ้กส่ิงเหลือแต่แก่นแทคื้อเถา้ถ่าน อนิจจงั ความไม่มีอะไรท่ีควรแก่การอาลยัอาวรณ์

อยากไดอ้ยากใคร่หา หรือยดึมัน่ถือมัน่ ผูป้ฏิบติับูชาพระแม่เตโช ให้ปฏิบติับูชาพระแม่ทั้งสามก่อน

เสมอ โดยเฉพาะพระแม่วาโย (ลม) ผูเ้ป็นตน้กาํเนิดให้แก่พระแม่เตโช (ลมก่อให้เกิดไฟ เช่น ลมพดั

แลง้ในป่า จึงเกิดไฟป่าข้ึนได)้ เม่ือเกิดปัญญา คือ ความสวา่งไสว ความรู้เท่าทนัความหลงโลก พน้

จากการหลงยดึมัน่ถือมัน่ในทิฐิความเช่ือเดิม ๆ ไดแ้นวคิดใหม่แลว้ ให้นาํปัญญาไปปฏิบติั จึงนบัวา่

เป็นการบูชาพระแม่เตโชในการภาวนาบูชาพระแม่วาโยนั้น จะเกิดปัญญาข้ึนได ้ดุจ ไฟท่ีสวา่งไสว

จากการท่ีลมพดัเขา้ป่าจนเกิดไฟป่าไดฉ้ะนั้นเม่ือผูป้ฏิบติัไดแ้นวคิดใหม่ ได้ปัญญาแลว้ จกัตอ้งมี

ศรัทธาในปัญญาท่ีพระแม่เตโชช่วยใหเ้รา ดงันั้น เราจะไม่เยอ่หยิ่งวา่เราเก่งนกัเก่งหนาคิดอะไรไดดี้

แลว้แต่จะอ่อนนอ้มถ่อมตนยอมรับนบัถือถึงพลงัธรรม ธรรมชาติ คือ พลงัธาตุไฟ แลว้นาํความคิดท่ี

ไดไ้ปปฏิบติัจนเกิดผลการปฏิบติับูชาดว้ยการพลีกรรมแก่พระแม่ทั้งส่ีธาตุผูเ้ป็นแม่ธาตุแห่งสรรพ

ส่ิงแห่งธรรมะแห่งธรรมชาติน้ีจกัตอ้งทาํดว้ยศรัทธา เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น มองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเลย 

ปาฏิหาริยจ์ะไม่เกิดโจ่งแจง้ให้เราเห็น มีแต่ผีมารท่ีอยากได้ลาภสักการบูชาเท่านั้น ท่ีจะแสดงฤทธ์ิ

อาํนาจอวดคนพระแม่ทั้งส่ีธาตุน้ี หล่อเล้ียงเราทั้งหลายทั้งปวง เป็นทุกสรรพส่ิงท่านไม่นิยมอวดฤทธ์ิเดชใด 

ไม่ตอ้งการเรียกร้องลาภสักการะใด   



 

๔๔ 

 

หากผูใ้ดหลงผิดไปเช่ือพวกท่ีเรียกร้องลาภสักการบูชา แสดงวา่ผูน้ั้นนบัถือผีมาร มีจิตออกห่าง

จากพระแม่ผูย้ิ่งใหญ่ทั้งส่ีแลว้ ไม่ใช่ผูมี้ความศรัทธาต่อพระแม่อีกต่อไป เม่ือคนไม่นบัถือพระแม่ จะหลง

ผดิ เพราะลงผีมาร ทาํความชัว่สารพดั เม่ือนั้น พระแม่ทั้งส่ีธาตุจะสําแดงอิทธิฤทธ์ิปราบความด้ือดา้นดว้ย 

ดิน, นํ้ า, ลม, และไฟ ไม่มีมนุษยห์นา้ไหนจะหลีกหนีจากกรรมได ้จกัตอ้งตายเกล่ือนกลาดดาษดาส้ิน ไม่

ดว้ยภยัแห่งแผ่นดินแยกแผ่นดินถล่มทลาย นํ้ าท่วมฉับพลนัมหาศาล ลมพดัรุนแรงพงัทลายทุกส่ิง

พินาศลงราบเรียบ ไม่เหลือแมแ้ต่ตึกระฟ้า หรือไฟท่ีไหมด้าหนา้รวดเร็วร้อนแรงไม่เหลืออะไรเลย

นอกจากข้ีเถา้สีดาํ น่ีคือ อาํนาจแห่งความยิ่งใหญ่ของพระแม่ทั้งส่ีธาตุ ท่ีมนุษยห์รือผีตนใดไม่อาจ

ตา้นทานไดเ้ลยผูใ้ดประสงค์ปฏิบติับูชาพระแม่ทั้งส่ีธาตุ จกัตอ้งทาํให้ถูกวิธี ไม่ใช่ทาํพิธียิ่งใหญ่ 

กราบไหวบ้ชูานัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีพระแม่ธาตุตอ้งการเลย จาํตอ้งทาํการปฏิบติับูชาดว้ย ทาน, ศีล, ภาวนา 

และปัญญา เท่านั้น ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ซ่ึงหลกัการน้ีนาํมาจากพระพุทธเจา้นัน่เอง 

  

๒.๖ ประโยชน์ของการทาํพลกีรรม 

การทาํพลีกรรม สักการะ ความเคารพ นบัถือต่อกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีบุคคลควรกระทาํอยา่ง

ยิง่เพราะเป็นการแสดงซ่ึงคุณธรรมคือ ความกตญั�ู กตเวที และรู้ซ้ึงถึงคุณความดีของบุคคลอ่ืนและ

ส่ิงอ่ืนเม่ือบุคคลไดป้ฏิบติัหน้าท่ีของตนเองให้สมบูรณ์แลว้ ช่ือว่าเป็นผูป้ฏิบติัตามมงคลสูตร ท่ีว่า

ด้วยการทาํพลีกรรมคนท่ีควรทาํเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์มากมายทั้งในปัจจุบนั อนาคต และ

ประโยชน์สูงสุด 

๒.๖.๑ ประโยชน์ในปัจจุบัน 

ผูห้วงัความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการปฏิบติัธรรมรู้จกัตระหนกัในหลกัการทาํพลีกรรม

แลว้ยอ่มสามารถไดป้ระโยชน์ในปัจจุบนัมี ๗ ประการ คือ 

๑. ทาํลาภท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหม้ัน่คงไดรั้บการสรรเสริญในปัจจุบนั 

๒. สร้างสมัพนัธไมตรีท่ีดีงามต่อกนัเป็นเหตุใหเ้กิดความสมานสามคัคีในหมู่คณะ 

๓. มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพการงาน 

๔. มีบริวารมาก 

๕. ไม่ตกเป็นทาสของอามิสสินจา้ง18

๑๙ 

๒.๖.๒ ประโยชน์ในอนาคต 

เม่ือไดท้าํพลีกรรม คือ บูชาหรือบาํรุงในท่ี ๕ สถาน คือ ญาติพลี บาํรุงญาติ อติถิพลี ตอ้นรับ

แขก ปุพเปตพลี ทาํบุญอุทิศให้ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ราชพลี บาํรุงราชการมีการเสียภาษีอากร และเทว

๑๙สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวติฉบบัสมบูรณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๓๐. 

                                                           



 

๔๕ 

 

ตาพลี ทาํบุญแลว้อุทิศใหแ้ก่เทวดา เพราะวา่เทวดายอ่มคุม้ครองรักษาผูน้ั้น ดว้ยคิดวา่คนเหล่านน้ีแม้

ไม่ไดเ้ป็นญาติของเราเขาก็ยงัมีนํ้าใจใหส่้วนบุญยอ่มไดรั้บประโยชน์ในอนาคต ดงัน้ี 

๑. ทาํใหเ้กิดในสวรรค ์

๒. ไดรั้บความสุขอนัเป็นทิพย ์

๓. เป็นเหตุเขา้ถึงสุคติในสกุลสูง 

๔. เขา้ถึงสุคติในอนาคต 

๒.๖.๓ ประโยชน์สูงสุด 

๑. มรรคผลท่ีตนบรรลุแลว้เป็นเหตุใหบ้รรลุ สมถะและวปัิสสนา 

๒. ไม่เส่ือมจาก สมถะและวปัิสสนา 

๓. มรรคผลท่ีตนยงัไม่บรรลุยอ่มไดบ้รรลุซ่ึงมรรคผลทั้ง ๔ และเขา้ถึงซ่ึงพระนิพพาน 

พุทธดาํรัสท่ีตรัสกบัสุภมาณพโตเทยยบุตรว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสตรีก็ตามเป็น

บุรุษก็ตาม เป็นผูไ้ม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งรู้จกักราบไหวผู้ค้วรกราบไหว  ้ลุกรับผูท่ี้ควรลุกรับ ให้

อาสนะแก่ผูท่ี้ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผูท่ี้ควรให้ทาง สักการะผูท่ี้ควรสักการะเคารพผูท่ี้ควรเคารพ

นบัถือผูท่ี้ควรนบัถือ ทาํพลีกรรมผูท่ี้ควรทาํพลีกรรม เพราะกรรมท่ีเขาให้บริบูรณ์ยึดมัน่ไวอ้ยา่งนั้น 

หลงัจากตายแลว้เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ถา้ไม่ไปเกิดในสุคติสวรรค ์กลบัมาเกิดเป็นมนุษย์

ในท่ีใด ๆ เขาจะเป็นผูเ้กิดในตระกูลสูง การท่ีบุคคลเป็นผูไ้ม่กระดา้งไม่เยอ่หยิ่งรู้จกักราบไหวผู้ท่ี้

ควรกราบไหว ้ลุกรับผูท่ี้ควรรับใหอ้าสนะแก่ผูท่ี้ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผูท่ี้ควรให้ทางสักการะผูท่ี้

ควรสักการะเคารพผูท่ี้ควรเคารพนบัถือผูท่ี้ควรนบัถือพลีกรรมผูท่ี้ควรทาํพลีกรรมน้ีเป็นปฏิปทา

เป็นไปเพื่อความเป็นผูเ้กิดในตระกลูสูง19

๒๐ 

สรุป ความไดว้า่ จากพุทธพจน์ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น การทาํพลีกรรม โดยการปฏิบติัตามคาํสั่ง

สอน เช่ือฟังคาํท่ีสั่งสอนโดยความเคารพยอ่มทาํใหผู้ท้าํพลีกรรมไดรั้บประโยชน์ตามสมควรแก่การ

ปฏิบติั กล่าวคือการรู้เห็นธรรมท่ีควรรู้ควรเห็น เช่น พระติสสเถระ พลีกรรมพระพุทธเจา้ดว้ยการ

ปฏิบติัธรรม ยอ่มเป็นท่ีสรรเสริญของพระพุทธเจา้  

 

๒.๗ สรุปแนวคดิเกีย่วกบัพลกีรรม 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม พบวา่ พลีกรรม คือ การบวงสรวง, เคร่ืองบวงสรวง, 

การบชูา เพื่อผูอ่ื้น ในความหมายน้ีไดร้วมเอาส่วยหรือสินบนท่ีจ่ายให้กบัผูมี้อาํนาจเหนือตนอนัเป็น

เง่ือนไขในการต่อรอง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเท่านั้นโดยไม่หวงัผลแก่ส่วนรวม ถึงแม้

๒๐ม.อุ. ๑๔/๒๙๕/๓๕๔. 

                                                           



 

๔๖ 

 

การกระทาํนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม และพลีกรรม มีวิวฒันาการมาจากความเช่ือซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้

มนุษยมี์การทาํพลีกรรม เม่ือคร้ังโลกยงัไม่เจริญ มนุษยเ์กิดความกลวั และมีความตอ้งการท่ีจะให้มี

ชีวิตรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากความร้อน ความหิวกระหาย และความหนาว ดว้ยความท่ี 

สมยัก่อน มนุษยย์งัไม่เขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงนบัถือแม่นํ้ า ภูเขา ตน้ไมพ้ระจนัทร์พระ

อาทิตยด์วงดาวต่าง ๆ และทุกส่ิในเอกภพวา่มีฤทธ์ิมีอาํนาจสามารถดลบนัดาล ให้คุณให้โทษ ให้

เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและร้าย เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนมีกลวัภยัท่ีจะเกิดข้ึนจนกลายมาเป็นความเช่ือ

ท่ีฝังลึกอยูใ่นจิตใจของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมว้า่ยุคน้ีความเช่ือทางวิทยาศาสตร์จะเจริญ

มากมีการรู้ทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ยงัมีการทาํพลีกรรมกนัอยู ่ เพื่อการอุทิศตามความเช่ือเร่ืองภูตผี

รวมทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ จึงทาํให้มนุษยห์าวิธีการท่ีจะทาํให้ตนเองปลอดภยัจากอนัตรายเหล่านั้น

จึงทาํการเซ่นสรวงบชูา เพื่อใหคุ้ม้ครองป้องกนัภยั  

 



 
 

 

 

บทที ่ ๓ 

พลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

พลีกรรม ท่ีมีปรากฏในพุทธศาสนา และปรากฏตามคมัภีร์ต่าง ๆ ท่ีนกัปราชญอ์ธิบายขยาย

ความเอาไวม้ากมาย ในท่ีน้ีผูว้จิยัจะเนน้เน้ือหาเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัความหมาย ประเภทลกัษณะ

คุณค่า และจุดมุ่งหมายของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทเท่านั้น โดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

๓.๑ ความหมายของพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓.๒ ความเป็นมาของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓.๓ จุดมุ่งหมายของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓.๔ ประเภทของพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓.๕ ลกัษณะของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓.๖ สรุปพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๓.๑ ความหมายของพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

ความหมายการทาํพลีกรรมนั้นเรียกได้ว่ามี ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นพุทธพจน์และส่วนท่ี

นกัปราชญ์ไดใ้ห้ความหมายไวท้ั้งน้ีไดแ้ยกเป็น ๒ ส่วนเพื่อสะดวกแก่การศึกษาคือ ส่วนแรกน้ีจะ

เป็นความหมายท่ีเป็นพุทธพจน์โดยตรง ดงัน้ี 

คาํวา่ พลี และ พลิกรรม น้ี ภาษาไทยเรานิยมแปลทบัศพัท ์โดยบาลีเดิมใช ้พลิ (สระอิ) แต่

พอแปลงมาเป็นไทยนิยมใช ้พล ี(สระอี) ขณะท่ีคาํวา่ พลกิรรม ซ่ึงเป็นคาํสมาส นิยมใชต้ามบาลีเดิม 

แต่ถา้ไม่แปลทบัศพัท ์ก็มกัจะแปลรวบความเอาเลย ดงัน้ี คือ 

�าติพล ิ(�าติ+พล)ิ             = ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, บาํรุงญาติ  ช่วยเหลือญาติ 

อติถิพล ิ(อติถิ+พล)ิ                 =  (ไม่นิยมแปลทบัศพัท)์  ตอ้นรับแขก 

ปุพพเปตพล ิ(ปุพพเปต+พล)ิ  = บุพพเปตพลี ทาํบุญอุทิศใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้ 

ราชพล ิ(ราช+พล)ิ              = ราชพลี    = เสียภาษี 

เทวตาพล ิ(เทวตา+พล)ิ            = เทวดาพลี  = ทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา, บูชาเทวดา 

จะเห็นไดว้า่ คาํวา่ พล ิหรือ พล ีเม่ือแปลออกมามีนยัหลากหลาย และเป็นการยากท่ีจะเขา้ใจ

ไดส่้วนคาํว่า พลิกรรม แปลว่ากระทําซ่ึงการพลี ซ่ึงก็ไดแ้ก่พลี ๕ ประการน้ีเอง เพียงแต่บางคร้ัง

เรียกสั้น ๆ วา่พลี ๕ บา้ง บางคร้ังก็เรียกวา่พลิกรรม ๕ ส่วนเน้ือหาก็ไม่แตกต่างกนั 



 

๔๘ 

 

คาํว่า พลิ หรือ พลี คาํว่า พล หรือ พละ ซ่ึงแปลว่า กําลัง และถ้ามองตามรูปศพัท์แล้ว

วิเคราะห์ตาม ตัทธิต ก็จะไดว้า่ พล ํตสฺสา อตฺถีติ พล ิ  กาํลงั ของกิริยานั้น มีอยู ่ส่วนคาํวา่ อติถิ ท่ี

แปลวา่แขก, หรือผูม้าเยอืนกนั 

อติถิ,อติถี (อต สาตจฺจคมเน+อิติ) แขก,ผูม้าเยอืน,อาคนัตุกะ. อตติ คจฺฉตีติ อติถิ. ผูไ้ป ช่ือวา่

อติถิ. ปุเม อติถิศพัท์มีใชใ้นปุงลิงค ์(บางคมัภีร์กล่าววา่เป็นปุงลิงคแ์ละอิตถีลิงค์,อิตถีลิงคมี์รูปเป็น

อติถี). อติิถิสฺมาก ํสมโณ โคตโม, อติถิ โข ปนมฺเหหิ สกฺกาตพฺโพ ครุกาตพฺโพ มาเนตพฺโพ ปูเชตพฺโพ 

อปเจตพฺโพ พระสมณะโคดมเป็นแขกของพวกเราเป็นแขกท่ีเราควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 

นอบนอ้ม0

๑ 

การบูชา, การพลกีรรม ๖ ศัพท์ 

อปจิติ(อป+จิ จเย+ติ)การบูชา,การพลีกรรม. อปจยานํ อปจิติ การบูชาช่ือว่าอปจิติ. กตํ อป

จิตฺตยา การบูชาท่ีท่านทาํแลว้ 

อจฺจนา (อจฺจ ปูชาย+ํยุ+อา) การบูชา,การทาํพลีกรรม. อจฺจิยเจติ อจฺจนา การบูชาช่ือวา่อจัจ

นา (อาเทศ ย ุเป็น อน) 

ปูชา (ปูช ปูชาย+ํอ+อา) การบูชา,การพลีกรรม. ปูชนํ ปูชา การปูชาช่ือว่าการปูชา. เทฺวมา 

ภิกฺขเว ปูชา กตมา เทฺว อามิสปูชา จ ธมฺมปูชา จ ภิกษุทั้งหลายการบูชามี ๒ อยา่ง ๒ อยา่งอะไรบา้ง 

คือการการบูชาดว้ยส่ิงของและการบูชาดว้ยธรรม 

อุปหาร (อุป+หร หรเณ+ณ) การบูชา,การพลีกรรม. อุปหรณ ํอุปหาโร การบูชาช่ือวา่อุปหาระ 

(ลบ ณฺ, วุทิ อ เป็น อา). เจติยสฺส อุปหารํ เทถ อุปสกา อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย พวกท่านจงให้

การบูชาเจดียเ์ถิด1

๒ 

พลิ (พล ปาณนปูชาสํวรเณสุ+อิ) การบูชา, การพลีกรรม. พลยีเตติ พลิ การบูชา ช่ือวา่ พลิ. 

พล ิทฺวสุี พลศิพัทมี์ใชใ้นปุงลิงคแ์ละอิตถีลิงค.์  

ป�ฺจ พลี กตฺตา �าติพลึ อติถิพล ƒ ปุพฺพเปตพล ƒ ราชพล ƒ เทวตาพล ƒ เป็นผูท้าํพลีกรรม ๕ 

อยา่งคือพลีกรรมแก่ญาติ พลีกรรมแก่แขก พลีกรรมแก่ญาติผูล่้วงลบัไปแลว้ พลีกรรมแก่พระราชา 

พลีกรรมแก่เทวดา2

๓ 

๑พระมหาสมปอง มุทิโต,  คัมภีร์อภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี์ บริษทัประยรู

วงศพ์ร้ินต้ิง จาํกดั, ๒๕๔๗), หนา้ ๔๒๔. 
๒
ว.ิมหา. ๒/๘๓๖/๔๙๕. 

๓
องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๑/๗๗. 

                                                           



 

๔๙ 

 

มานนา (มาน ปูชาย+ํย+ุอา) การบูชา,การพลีกรรม. มานิยเตน มานนา การบูชาช่ือวา่มานนา 

(อาเทศ ย ุเป็น อน) สตฺถา อรติ มานนํ พระศาสดายอ่มสมควรซ่ึงการบูชา3

๔ 

ในการกล่าวถึงการทาํพลีกรรม มีความจาํเป็นอย่างยิ่งและขาดเลยไม่ไดท่ี้จะตอ้งกล่าวถึง

การบูชายญั การเคารพ การบูชา การสละและความเช่ือ ทั้งน้ีจึงจะขอยกคาํเหล่านั้นมาแปลตามรูป

ศพัทไ์วเ้ลยเพื่อใหเ้ป็นหมวดหมูและสะดวกแก่การศึกษามีดงัน้ี 

การบูชายญั ๕ อย่าง 

อเิม ป�ฺจ มหา ยาคา การบูชายญัมี ๕ อยา่งเหล่าน้ี 

  อสฺสเมธํ ปริสเมธํ สมฺมาปาสํ วาชเปยฺยํ 

  นิรคฺคฬํ มหารมฺภา น เต โหนฺติ มหปฺผลา. 

 การบูชามหายญัเหล่านั้น คือ การฆ่ามา้บูชายญั การฆ่าบุรุษบูชายญั 

การขวา้งไมล้อดบ่วงบูชายญั การด่ืมนาํมนตบ์ูชายญั และการถอดล่ิมกลอนบูชายญั 

(คือ การบูชายญัไม่มีขีดจาํกดั)ยอ่มไม่มี 

อสฺสเมธ (อสฺสสทฺทปูปท+เมธ หึสาย+ํอ) การฆ่ามา้บูชายญั.  

โปราณกราชกาเล กริ อสฺสเมธํ ปุริสเมธํ สมฺมาปาสํ วาจาเปยฺยนฺติ จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ อสฺส

เมธํ นาม ทราบวา่สังคหวตัถุในรัชสมยัโบราณมี ๔ อยา่ง คือการฆ่ามา้บูชายญั  

การฆ่าบุรุษบูชายญั การจาํลองบูชายญั การด่ืมนาํมนตบ์ูชายญั ช่ือวา่อสัสเมธะ.  

อสฺเส เมธนฺติ หƒสนฺติ เอตฺถาติ อสฺสเมโธ การบชูายญัท่ีมีการเบียดเบียนมา้ ช่ือวา่อสัสเมธะ. 

อสฺสํ เมธนฺติ วธนฺติ เอตฺถาติ อสฺสเมโธ ยญัท่ีฆ่ามา้บูชา ช่ือวา่อสัสเมธะ  

ปุริสเมธ (ปุริสสทฺทปูปท+เมธ หึสาวธเนสุ+อ)การฆ่าบุรุษบูชายญั. ปุริสํ เมธติ หึสติ เอตฺถาต ิ

ปุริสเมโธ การบูชายญัท่ีมีกาเบียดเบียนบุรุษช่ือวา่ ปุริสเมธะ. ปุริสํ เมธติ วธติ เอตฺถาติ ปุริสเมโธ 

การบูชายญัท่ีมีการฆ่าบุรุษช่ือวา่ปุริสเมธะ 

นิรคฺคฬ (นิ+อคฺคฬ) การถอดดาลประตูบูชายญั. นตฺถิ อคฺคโฬ เอตฺถาติ นิรคฺคโฬ การบูชาท่ีมีการ

ถอนดาลประตู ช่ือวา่นิรัคคฬะ (ลง รฺ อาคม) หมายถึงการบูชายญัท่ีเปิดใหค้นดูได ้

สมฺมาปาส (สมฺมาสทฺทูปปท+ปาส ขิปเน+อ) การจองจาํบูชายญั. สมฺมา ทณฺฑํ ปาเสนฺติ ขิเปนฺต ิ

เอตฺถาติ สมฺมาปาสํ การบูชาท่ีมีการจองจาํ ช่ือวา่สัมมาปาสะ 

วาชเปยฺย (วาชสทฺทูปปท+ปา ปาเน+เอยฺย) การด่ืมนาํมนตบ์ูชายญั. วาชํ ปิวนฺติ เอตฺถาติ วาช

เปยฺโย การบูชาท่ีมีการด่ืมนาํมนต ์ช่ือวา่วาชเปยยะ(ลบสระหนา้)  

 

๔
ส.ํส ๑๕/๑๑๑/๗๙. 

                                                           



 

๕๐ 

 

ข้าวปายาสสําหรับบูชาเทวดา, ข้าวกวนใส่นมววั 

ปรนมฺน (ปรนฺม+อนฺน) ขา้วปายาสสําหรับบูชาเทวดา,ขา้วกวนใส่นมววั. เทวนฺนตฺตา ปรมํ 

อนฺนํ ปรนมฺนํ ขา้วท่ีดีท่ีสุด เพราะเป็นขา้วเพื่อเทวดา จึงช่ือว่าปรมนันะ(ลบสระหน้า). ปรนมฺนํ 

คเหตฺวาน อทาสึ สตฺถุโน อรหํ ขา้พเจา้ถือเอาขา้วปายาสไปถวายแด่พระศาสดา4

๕ 

ปายาส, ปายส (ปา ปาเน+อส) ขา้วปายาสสําหรับบูชาเทวดา,ขา้วกวนใส่นมววั. ปาตพฺโพติ 

ปายาโส ขา้วท่ีควรด่ืม (เพราะเป็นนาํเหลวๆ) ช่ือวา่ปายสะ (อาเทศ อา เป็นอาย,ลบสระหนา้, ทีฆะ

สระหลงั). กสฺส จาหํ โภ โคตม อิมํ ปายาสํ ทมฺมิ พระโคดมผูเ้จริญขา้พระองค์จะถวายขา้วปายาสน้ี

แก่ใคร5

๖ 

บุคคลผู้ควรบูชาดุจไฟ ๓ บุคคล 

คาหปจฺจ, คหปติคฺคิ (คหปติ+ณ) ไฟในบา้นคือสามี. คหปตินา สํยตฺโต คาหปจฺโจ ไฟอนั

ประกอบดว้ยสามี ช่ือวา่คาหปัจจะ (ลบ ณฺ, วทุธิ อ เป็น อา, อาเทศ ติ เป็น จ, ซอ้น จฺ).  

อาหวนีย, อาหุเนยฺยคฺคิ (อาหว+อนีย) ไฟท่ีควรบูชาคือมารดาบิดา. หุตพฺภคฺคิอาหวนํ อรหตีติ 

อาหวนีโย ผูค้วรนาํเคร่ืองบูชาไฟมาบูชา ช่ือวา่อาหวนียะ (ลบสระหนา้). อาทเรน หวนํ ทานํ อรหตีติ 

อาหวนีโย ผูค้วรใหค้วามเอ้ือเฟ้ือ ช่ือวา่อาหวนียะ(อา+หุ ทาเน+อนีย, วทุธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น 

อว, ลบสระหนา้) 

ทกฺขิณคฺคิ, ทกฺขิเณยฺยคฺคิ (ทกฺขิณาสทฺทูปปท+อคฺค ทาเน+อิ) ไฟท่ีควรให้ทานคือภิกษุสงฆ.์ 

ทกฺขิณ ํเทยฺยธมฺมํ อคฺคนฺติ วสิชฺชนฺติ อสฺนิมฺติ ทกฺขิณคฺค ิผูเ้ป็นท่ีสละให้ซ่ึงเคร่ืองทกัษิณาทาน ช่ือวา่

ทกัขิณคัคิ6

๗ 

ตโย อคฺคิ อาหุเนยฺยคฺคิ คหปตกฺคิ ทกฺขิเนยฺยคฺคิ ไฟมี ๓ กองไดแ้ก่ ไฟคือบุคคลผูค้วรบูชา 

ไฟคือสามีเจา้ของบา้น และไฟคือบุคคลควรใหท้กัขิณาทาน7

๘ 

สรุปความวา่ ไฟ ๓ กองน้ี สามารถเป็นเหตุใหถึ้งความพินาศแก่ผูป้ฏิบติัผิดได ้ดงัในองัคุตร

นิกายอรรถกถากล่าวไวว้า่  

เคร่ืองสักการะ ท่านเรียกว่าอาหุนะ ผูค้วรรับเคร่ืองสักการะ ช่ือว่าอาหุเนยยะ, 

จริงอยูม่ารดาบิดาสมควรรับเคร่ืองสักการะเพราะเป็นผูมี้อุปการะมากแก่บุตรธิดา เม่ือ

บุตรธิดาปฏิบติัผดิต่อมารดาบิดานั้นยอ่มเกิดในอบายมีนรกเป็นตน้มารดาบิดายอ่มไม่

๕
ข.ุอป. ๓๒/๔๙/๑๒๒. 

๖
ข.ุสุ. ๒๕/๘๒/๓๕๑. 

๗พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, อา้งแลว้, หนา้ ๕๓๒. 
๘
ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๑๙๕. 

                                                           



 

๕๑ 

 

เผาผลาญใคร ๆ เพราะการปฏิบติัผิดนั้นแต่จะเป็นเหตุให้แก่การหมกไหมใ้นอบาย

เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกมารดาบิดาวา่ อาหุเนยยคัคิ เพราะเป็นท่ีตั้งแห่งการหมกไหม ้

ส่วนสามีผูเ้ป็นเจา้ของเรือนท่านเรียกว่าคหบดี, สามีนั้นมีอุปการะมากแก่ภรรยามาก

ในการมอบให้ท่ีนอน เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองประดบัเป็นตน้ภรรยาผูล่้วงเกินสามีนั้น

ยอ่มเกิดในนรกเป็นตน้ ท่านจึงเรียกสามีนั้นวา่ คหปตคัคิ  เพราะเป็นท่ีตั้งแห่งการเผา

ไหมเ้หมือนนยัก่อน ในบทวา่ ทกัขินยัยคัคิ นั้นคาํวา่ ทกัขิณา ไดแ้ก่ปัจจยั ๔, ภิกษุสงฆ์

เป็น ทกัขิเนยยบุคคล, ภิกษุสงฆ์นั้นเป็นผูมี้อุปราระมากในคฤหัสถ์ดว้ยการประกอบ

ในกลัยาณมิตรธรรมเป็นตน้อย่างน้ีคือ ในสรณคมน์ ๓ ในศีล ๕ ในศีล ๑๐ ในผูเ้ล้ียง

มารดาบิดา ในผูบ้าํรุงสมณะและพราหมณ์ผูมี้ธรรม, คฤหัสถ์ผูป้ฏิบติัผิดในภิกษุสงฆ์

ด่าว่าภิกษุสงฆ์ ย่อมเกิดในนรก เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกภิกษุสงฆ์ว่า ทกัขิเนยยคัคิ 

เพราะเป็นท่ีตั้งแห่งการเผาไหมเ้หมือนนยัก่อน,ไฟท่ีเกิดไหมข้ึ้นจากฟืน ช่ือวา่กฏัฐคัคิ8

๙ 

 

ความหมายของพลีกรรม ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฏกมี ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นพุทธพจน์ 

และส่วนท่ีนกัปราชญใ์นทางพุทธพุทธศาสนาไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไว ้ซ่ึงในส่วนท่ีปรากฏในคมัภีร์พระ

สูตรพระพุทธเจา้ไดต้รัสแก่มหานามะไวใ้นกุมารลิจฉวสูีตรวา่  

ดูกรมหานามะ กุลบุตรยอ่มสักการะยอ่มเคารพนบัถือบูชาเหล่าเทวดาผูรั้บพลี

กรรม ด้วยโภคทรัพยท่ี์หามาไดด้ว้ยความหมัน่ความขยนั สะสมข้ึนด้วยกาํลงัแขน

ของตนได้มาโดยอาบเหง่ือต่างนํ้ า ได้มาโดยชอบเหล่าเทวดาผูรั้บพลีกรรมได้รับ

สักการะเคารพนบัถือบูชาแลว้ยอ่มอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นดว้ยนํ้ าใจอนังามวา่ขอจงมี

ชีวติยนืนานมีอายยุนืนานกุลบุตรผูอ้นัเหล่าเทวดาอนุเคราะห์แลว้ พึงหวงัไดรั้บความ

เจริญส่วนเดียวไม่มีเส่ือมฯ9

๑๐ 

 

จากเน้ือความในพุทธพจน์น้ี ช้ีให้เห็นถึงความหมาย ของการทาํพลีกรรม ว่าเป็นการเสียสละ

ส่ิงของท่ีตนหามาได ้ดว้ยความขยนัประหยดัตามกาํลงัของตนแลว้ นาํมามอบให้แก่บุคคลผูท่ี้เคารพ

นับถือ หรือแม้แต่เทวดาก็ให้มารับซ่ึงพลีกรรมอนัน้ีด้วยเช่นกัน ตามความหมายน้ีมุ่งเน้นถึงการ

อนุเคราะห์ผูอ่ื้นเป็นหลกั และตรัสถึงความหมายของพลีกรรม เพื่อความมัง่คงแก่ฐานะหรือความ

เป็นอยูข่องตนเอง ในปัตตกรรมสูตร 

๙พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณา, อา้งแลว้, หนา้ ๕๓๓. 
๑๐องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๕๘/๖๗. 

                                                           



 

๕๒ 

 

๑. อริยสาวกในธรรมวินยัน้ี ย่อมเล้ียงตนให้เป็นสุขเอิบอ่ิมบริหารให้เป็นสุขโดยชอบเล้ียง

มารดา บิดา บุตร ภรรยา และอาํมาตยท์าสี ให้เป็นสุขเอิบอ่ิมบริหารให้เป็นสุขไดโ้ดยชอบดว้ยโภค

ทรัพยท่ี์ตนหามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียร 

๒. อริยสาวก ย่อมป้องกนัอนัตรายทั้งหลายท่ีเกิดแต่ไฟ แต่นํ้ า แต่พระราชาแต่โจรหรือแต่

ทายาทผูไ้ม่เป็นท่ีรัก เห็นปานนั้นดว้ยโภคทรัพย ์ท่ีตนหามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียนสั่งสมข้ึนดว้ย

กาํลงั มีเหง่ือโทรมตวัประกอบในธรรม ไดม้าแลว้โดยธรรม กระทาํตนใหส้วสัดี 

๓. อริยสาวก เป็นผูท้าํพลี ๕ ประการคือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี และเทวตาพลี 

ดว้ยโภคทรัพยท่ี์ตนหามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียรสั่งสมข้ึนดว้ยกาํลงัเหง่ือโทรมตวั ประกอบใน

ธรรมไดม้าโดยธรรม 

๔. อริยสาวก ยอ่มยงัทกัษิณาอนัมีผลในเบ้ืองตน้ ให้อารมณ์อนัเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อ

เกิดในสวรรค ์ให้ตั้งไวเ้ฉพาะในสมณพราหมณ์ ผูง้ดเวน้จากความประมาทผูต้ ั้งอยู่ในขนัติ โสรัจจะ 

ฝึกฝนตนผูเ้ดียวยงัตนผูเ้ดียวให้สงบและยงัตนผูเ้ดียวให้ดบักิเลสเห็นปานนั้นดว้ยโภคทรัพยท่ี์ตนหา

มาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียรสั่งสมดว้ยกาํลงัมีเหง่ือโทรมตวัอนัประกอบในธรรมไดม้าโดยธรรม

โภคทรัพยข์องใคร ๆ ถึงความส้ินไปนอกจากกรรมอนัสมควร ๔ ประการเรียกว่าส้ินเปลืองไปโดย

สถานท่ีควรใชส้อยโดยสมควรแก่เหตุ แลโภคทรัพยท์ั้งหลาย เราไดบ้ริโภคแลว้ คนท่ีควรเล้ียงเราได้

เล้ียงแลว้ เราไดข้า้มพน้อนัตรายทั้งหลายไปแลว้ ทกัษิณามีผลอนัเลิศเราไดใ้หแ้ลว้10

๑๑  

จากความหมายดงักล่าว เราจะเห็นไดว้่า ฐานะของมนุษยย์่อมไม่มัน่คงในการดาํเนินชีวิต

การบริโภคใชจ่้ายทรัพยอ์าจนาํมาซ่ึงความขาดแคลน จึงไดจ้ดัประโยชน์ในการใชจ่้ายโภคทรัพยไ์ว ้

๕  ประการกล่าว คือ 

๑. เล้ียงตนเอง  มารดาบิดา  บุตร  ภรรยา  และคนใชใ้หเ้ป็นสุข 

๒. เล้ียงมิตรสหาย  ใหเ้ป็นสุข 

๓. ใชป้้องกนัอนัตรายท่ีจะบงัเกิดข้ึนจากไฟ นํ้า พระราชา โจร แลทายาทผูไ้ม่เป็นท่ีรัก   

๔. ทาํพลีกรรม  ๕  ประการไดแ้ก่ 

๔.๑ ญาติพลี (บาํรุงญาติ) 

๔.๒ อติถิพลี (ตอ้นรับแขก) 

๔.๓ ปุพพเปตพลี (ทาํบุญอุทิศใหผู้ต้ายไปแลว้) 

๔.๔ ราชพลี  (บาํรุงราชการ) 

๔.๕ เทวตาพลี (ทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา) 

 

๑๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๑/๖๖. 

                                                           



 

๕๓ 

 

๕. บาํเพญ็ทกัษิณาบุญในพระสงฆผ์ูป้ระกอบดว้ยสมณธรรม 

เม่ือถือเอาตามนยัน้ี จะเห็นไดว้า่ท่ีแสวงหาเงินก็เพื่อนาํมาใชจ่้าย ๕ ประการน้ีนัน่เองซ่ึงผูว้ิจยั

จะนาํมาขยายความเพิ่มเติม เพื่อความชดัเจนยิง่ข้ึน  

ขอ้แรกและข้อสองนั้น เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า คนท่ีควรเล้ียงในข้อแรก คือ 

ตนเอง มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนใช้จะเห็นไดว้า่บุคคลเหล่าน้ีคือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเราโดยตรงมี

ลกัษณะเป็นภาคบงัคบั วา่เราจะตอ้งเล้ียงหรือรับผดิชอบมิอาจเพิกเฉยได ้ 

มาพิจารณาเฉพาะขอ้แรก  คนท่ีควรเล้ียงภาคบงัคบั พระพุทธเจา้ทรงระบุ ตนเอง ข้ึนก่อนนัน่

คือ ผูท่ี้เราตอ้งเล้ียงและรับผดิชอบเป็นเบ้ืองตน้ ผูเ้ขียนคิดวา่น่าจะไม่มีใครเถียงหรือ คดัคา้นวา่เราตอ้ง

เล้ียงตวัเราเองให้ได้ก่อน หรือพาตวัเราเองให้รอดก่อน เพราะถ้าเอาชีวิตตวัเองไม่รอดแล้วจะป่วย

กล่าวไปใยถึงคนอ่ืนน่ีเป็นเร่ืองธรรมดา และคนอ่ืน ๆ มารดาบิดา คือบุคคลท่ีเราตอ้งรับผิดชอบ มา

ตามสํานวนบาลี มารดาคือแม่จะตอ้งข้ึนก่อน บิดาคือพ่อเสมอนัน่คือ แม่มีความสําคญักวา่พ่อ ซ่ึงคน

ท่ีควรเล้ียงสําคญัท่ีสุดนอกจากตวัเราเองก็คือแม่ ถดัต่อมาก็เป็นพ่อ บุตรภรรยา เป็นลาํดบั ต่อมาก็

ทาํนองเดียวกนัตามสาํนวนบาลี บุตรคือลูกจะตอ้งข้ึนก่อนภรรยาคือเมียเสมอนัน่คือ ลูกมีความสําคญั

กว่าเมียและคนท่ีควรเล้ียงต่อจากแม่และพ่อแลว้ก็คือ ลูกและเมีย  ส่วนขอ้ท่ีสองคือ มิตรสหาย เป็น

คนนอกบา้นไม่มีลกัษณะเป็นภาคบงัคบั แต่เป็นภาคสมคัรใจนัน่คือ เราจะเล้ียงหรือไม่เล้ียงก็ได ้ซ่ึง

พระพุทธเจา้จึงตรัสแยกออกมาเป็นสองขอ้ อน่ึง ผูอ่้านท่ีเป็นผูห้ญิงหรือสตรีเพศ อาจคิดว่าตนเอง

ต่างหากเป็นคนหาเล้ียงสามีหรือผวั มิใช่ผวัเป็นผูห้าเล้ียงตนเอง ประเด็นน้ีก็ถูกตอ้ง ไม่ผิดอาจจะจริง 

แต่อรรถาธิบายนัยตรงขา้มไดว้่าคนท่ีควรเล้ียงต่อจากแม่และพ่อแลว้ก็คือลูกและผวัซ่ึงนยัตรงขา้ม

ทาํนองน้ี คมัภีร์รุ่นต่อมาไดบ้่งช้ีไวช้ดัเจน แต่ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสว่าบุตรภรรยา เพราะพระองค์ทรง

แสดงให้อนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่ีเป็นผูช้ายหรือบุรุษเพศนัน่เอง และคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นภาคบงัคบั 

ตามความเป็นอยูยุ่คปัจจุบนั คือ คนใช ้หรือลูกนอ้ง (ตามคมัภีร์ระบุ ทาส ไวด้ว้ย) คนเหล่าน้ีตราบใด

ท่ียงัทาํงานอยูก่บัเรายงัอาศยัอยูภ่ายใตร่้มเงาของเราก็จดัวา่เป็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเล้ียงดูพวกเขาให้

เป็นสุขตามสมควรตราบนั้น แต่ถา้หากวา่พวกเขาเป็นอิสระไปจากเราแลว้ก็อาจถือวา่เป็นเพียงคนอ่ืน

หรือคนรู้จกัเท่านั้น มิใช่คนท่ีควรเล้ียงภาคบงัคบัอีกต่อไป11

๑๒ 

 

 

๑๒พระจรัสพฒัน์  คมฺภีรธมฺโม (สาครเจริญ), “การศึกษาเปรียบเทียบการบูชาในพุทธ

ปรัชญาเถรวาทกับศาสนาฮินดู”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั), ๒๕๔๙, หนา้, ๑๔-๑๕. 

                                                           



 

๕๔ 

 

สรุป ความหมายพลีกรรมมี ๒ ส่วน คือ ท่ีเป็นพุทธพจน์และท่ีนกัปราชญท์างพุทธศาสนาได้

ให้ทศันคติไว ้แต่ ณ ท่ีน้ีผูว้ิจยัไดย้กมาเฉพาะเป็นพุทธพจน์ปรากฏในพุทธปรัชญา คือ การเสียสละ

ส่ิงของหรือการใชจ่้ายทรัพยใ์ห้เกิดความสุขแก่ตนเอง เพื่ออนุเคราะห์ญาติ บริวาร และเพื่อป้องกนั

อนัตรายอนัจะเกิดจากภยัธรรมชาติ  ซ่ึงความหมายน้ีอาจรวมไปถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่

ส่วนรวมเม่ือเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็ให้การอนุเคราะห์ตามกาํลงั อีกนัย คือ การบวงสรวง, เคร่ือง

บวงสรวง, บูชา และการเสียสละส่ิงของต่าง ๆ เพื่อผูอ่ื้น  

 

๓.๒ ความเป็นมาของการทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

ความเป็นมาของการทาํพลีกรรม ดงัจะเห็นปากฎในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา โดยเกิดข้ึนจาก

ความเช่ือเดิมและการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เกิดจากความเช่ือเดิม ซ่ึงเป็นหลกัความเช่ือ

ดั้งเดิมของคนโบราณท่ียงัไม่มีศาสนาท่ีชัดเจน โดยมีความเช่ือว่าภยัพิบติัต่าง ๆ เกิดจากเทพเจา้ดล

บนัดาลให ้จึงตอ้งทาํการบูชาเซ่นสรวง ดว้ยการทาํพลีกรรม ต่อมาก็ไดมี้การดดัแปลงการทาํพลีกรรม

ใหดี้ยิง่ข้ึน โดยการเปล่ียนหลกัการเดิมท่ีเคยสั่งสอนกนัมาทั้งหมด แลว้กาํหนดแนวทางการพลีกรรม

ใหม่ข้ึนมาการพลีกรรมเกิดจากการปฏิรูปคาํสอน คือ การทาํพลีกรรมยญั การแสวงหาความบริสุทธ์ิ

และตั้งระบบวรรณะเหตุเพราะพระองคท์รงเป็นนกัปฏิรูปการสอนและปฏิรูปการปฏิบติันัน่เอง12

๑๓ 

พลกีรรมทีเ่กดิจากความเช่ือเดิม คือ การฆ่าสัตวน์าํมาเพื่อพลีกรรมยญัของศาสนาพราหมณ์ 

พระพุทธองค์ปฏิเสธและสอนในทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงพลีกรรมท่ีพระพุทธองค์ไดท้รงบญัญติั และ

ปฏิวติัจากหลักคาํสอนของศาสนาฮินดู เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบติัตาม อนัเป็น

หลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัการทาํพลีกรรม ๕ ประการ   

๑. สัสสเมธะ (horse-sacrifice) ได้แก่  ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย อันจะทาํข้าวกล้าให้

สมบูรณ์คือ  บาํรุงพืชพนัธ์ุธญัญาหาร  การส่งเสริมการเกษตร 

๒. ปุริสเมธะ (human sacrifice)ไดแ้ก่ ความเป็นผูฉ้ลาดโดยการสงเคราะห์บุรุษ คือ บาํรุง

ขา้ราชการ  ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ 

๓. สัมมาปาสะ (peg-thrown site sacrifice) ไดแ้ก่ ความรู้จกัผูกนํ้ าใจประชาชนดว้ยการ

ส่งเสริมอาชีพ เช่น การใหค้นจนกูย้มืทุนไปสร้างตนสร้างอาชีพเป็นตน้ 

๔. วาชเปยยะ (drinking of strength or of victory) ไดแ้ก่ ความมีวาจาน่ารัก (ควรด่ืมไวใ้น

ใจ) คือ รู้จกัปราศรัย พดูสุภาพนุ่มนวล มีประโยชน์เป็นไปในทางสามคัคีในหมู่คณะ 

๑๓แสง จนัทร์งาม, วธีิสอนของพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั

ในพระบรมราชูปถมัภ,์ ๒๕๔๐), หนา้ ๑๔๐. 

                                                           



 

๕๕ 

 

ธรรม ๔ ประการน้ี คือธรรมสาํหรับผูป้กครองรัฐหรือกล่าวโดยตรงก็คือนายกรัฐมนตรีและ

บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายตอ้งยดึถือปฏิบติั แลว้เราลองดูรัฐมนตรีเราแต่ละคนสิ ไม่ยดึถือปฏิบติัยงัไม่

พอ แถมยงัทาํส่ิงท่ีตรงขา้มกนัอีก ดูอยา่งรัฐมนตรีพาณิชย ์ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหลกัธรรม สัสสเมธะ 

ส่งเสริมบาํรุงธัญญาหารให้อุดมสมบูรณ์ก็เปล่ากลบัทาํผิดพลาดให้ขา้วแพงแต่ชาวนาผูป้ลูกขา้วก็

ไม่ไดมี้รายไดเ้พิ่ม เพราะผลประโยชน์ไปตกอยูท่ี่พ่อคา้คนกลางหมด ปุริสเมธะ ตอ้งดูแลขา้ราชการ

ส่งเสริมคนดี แต่กลบัทาํตรงขา้มดว้ยการยา้ยคนดี เอาคนของตวัเองมารับตาํแหน่งสําคญั ๆ แทนถึง

ขั้นวา่ขา้ราชการบางคนบางกลุ่มทนความไร้ธรรมะของรัฐมนตรีไม่ได ้ถึงตอ้งร้องศาลปกครองเพื่อ

ขอความเป็นธรรม 

ธรรมะขอ้ต่อมา สัมมาปาสะ ตอ้งผกูประสานปวงประชา ส่งเสริมอาชีพ ก็เปล่าอีกเช่นเคย 

กลบัทาํตรงขา้มดว้ยการทาํใหป้วงประชาแตกแยก ไม่สมานฉนัท ์และแทนท่ีจะส่งเสริมอาชีพ กลบั

ส่งเสริมอบายมุขโดยการมอมเมาประชาชนดว้ยหวยบนดิน เพาะนิสัยเกียจคร้านโดยการแจกคูปอง

เงินใหเ้ปล่า เพียงเพื่อการหาเสียงไวเ้ลือกตั้งคร้ังต่อไปเท่านั้น 

ประการสุดทา้ย วาชเปยยะ มีวาทะดูดด่ืม พูดสร้างสรรค ์ไม่ตอ้งไปดูใครเลย ตวัผูน้าํสูงสุด

ในรัฐบาลคือตวันายกรัฐมนตรีเองนัน่แหละ มีแต่วาทะท่ิมแทง หยาบคาย ไม่สร้างสรรค ์ออกมาให้

ไดย้นิอยูเ่ร่ือยๆ ทางส่ือมวลชน น่ียงัไม่รวมคาํโกหก คาํปล้ินปลน้ทั้งหลายอีกนะ ซ่ึงมีอยูเ่ร่ือย ๆ ทั้ง

จากนายกรัฐมนตรีเอง และจากรัฐมนตรีคนอ่ืน 1ๆ3

๑๔ 

๕. นิรัคคฬะ (The bolts-withdrawn sacrifice; universal sacrifice)ไดแ้ก่ความไม่มีลูกกลอน

ใส่ประตูบา้นเรือน คือ บา้นเมืองสงบสุข  ปราศจากโจรผูร้้าย ไม่ตอ้งระแวงภยั บา้นเมืองจึงไม่ตอ้ง

ลงกลอน เม่ือบุคคลมีความเมตตากรุณาต่อกนั  ตลอดถึงส่ิงมีชีวิตทุกชนิด  ยอ่มทาํให้สังคมมีความ

สงบสุขเป็นอยา่งยิง่   

ส่วนการทรมานตน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้บรรลุคุณธรรมชั้ นสูง พระองค์ทรงทดลอง

มาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ทรงสอนให้ใชว้ิธีอ่ืนท่ีเรียกวา่  ทางสายกลาง  เป็นการอบรมทางกาย 

ทางวาจาและทางใจในทางประพฤติปฏิบติัท่ีชอบแทน ทั้งหมดน้ีเป็นตน้กาํเนิดของการทาํพลีกรรม

พระพุทธองคท์รงดดัแปลงจากการพลีกรรมยญัมาปรับเป็นการพลีกรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท 

พลกีรรมเกดิจากการแสวงหาความบริสุทธ์ิ ดงัจะเห็นไดว้า่ศาสนาพราหมณ์ สอนให้อาบนํ้ า

ในแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ถือว่า บริสุทธ์ิจากบาปอกุศลได ้ส่วนพุทธปรัชญาสอนให้อาบนํ้ าในแม่นํ้ า  

คือ ศีล อนัไดแ้ก่การตั้งมัน่อยู่ในศีลธรรม เป็นการอาบนํ้ าตวัไม่เปียก แต่ทาํให้สะอาดบริสุทธ์ิได้

๑๔บล็อกโอเคเนชัน่, “ธรรมปฏิบติัสาํหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี,” ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=281536 (10 July 2013)  

                                                           



 

๕๖ 

 

ดีกว่านํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ “ถา้ใครประพฤติปฏิบติัตนดีแลว้ก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปอาบนํ้ าในแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเลย  

แมน้ํ้าด่ืมในถว้ยก็เป็นนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิได”้14

๑๕   

ดงันั้น บุคคลประพฤติดีปฏิบติัชอบเสียแล้วก็ไม่ควรยึดติดท่ีว่าอาบนํ้ าในแม่นํ้ า และจะ

สะอาดบริสุทธ์ิ  ถึงกระนั้นยงัมีหมู่ชนเป็นอนัมากท่ีมีความเช่ือวา่  นํ้ าในแม่นํ้ าคงคานั้นลา้งบาปได้

จริงบาปมนัอยู่ท่ีจิตใจ อาบนํ้ าท่ีกายแลว้มนัจะลา้งบาปไดอ้ยา่งไร เวน้ไวแ้ต่ว่าเขาจะใชน้ํ้ าเป็นส่ือ 

เช่น เม่ือไม่สบายใจ กาํลงัเป็นบาปอยู ่พอเอานํ้ าเยน็ๆ ราดถูกตวัจิตใจก็รู้สึกปลอดโปร่งข้ึนทนัทีนัน่  

เพราะบาป คือความเศร้าหมองแห่งจิตใจไดห้ายไปชัว่ขณะนัน่เองพุทธศาสนาเรียกวา่ตั้งตนอยู่ใน

เบ็ญจศิลเบจธรรมนัน่เอง หลกัของศีล อนัเป็นเคร่ืองป้องกนัความแตกแยกความสามคัคีในหมู่

มนุษย ์เพราะตามหลกัของศีลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมมนุษย ์เพราะศีลเป็นกฎระเบียบ เพื่อการอยู่

รวมกลุ่มกนัอยา่งมีความสุข สามารถจะฝึกอบรมมนุษยไ์ดท้ั้งร่างกายและจิตใจส่วนกฎระเบียบหรือ

กฎหมายในสังคมปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะฝึกอบรมไดเ้ฉพาะภายนอกเท่านั้น คือ การแสดงออกทาง

ร่างกาย แต่ไม่สามารถควบคุมเขา้ถึงจิตใจของมนุษยไ์ดศี้ล ๕ เป็นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิตของ

ชาวพุทธศาสนิกชน ซ่ึงเป็นหลกัในการควบคุมมนุษย ์เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมเหมือนสัตวโ์ลกทัว่ไป 

ศีล ๕ ประกอบไปดว้ย เวน้จาการฆ่าสัตว ์เวน้จากการลกัทรัพยข์องคนอ่ืน เวน้จากการผิดประเพณี

กบัสามีภรรยาของคนอ่ืน เวน้การพูดเท็จท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน เวน้จากการด่ืมสุราเมรัยจนทาํให้

ขาดสติสัมปชญัญะจนทาํให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนั ทาํให้สังคมเดือดร้อน ดงันั้นเวน้จากขอ้ห้าม

ทั้ง ๕ ประการน้ีแลว้ก็จะทาํใหส้ังคมมีความสุข15

๑๖ 

พลีกรรมเกิดจากการตั้งระบบวรรณะ เช่น กฎห้ามของวรรณะทั้ง ๔ คือ คนท่ีเกิดมาอยูใ่น

วรรณะใด วรรณะหน่ึงแลว้จะตอ้งสังกดัอยูใ่นวรรณะนั้นตลอดชาติ เช่น วรรณะกษตัริย ์เป็นวรรณะ

ท่ีประเสริฐสุด ในบรรดาวรรณะทั้ งหลายถ้าจะยึดถือชาติตระกูลกัน แต่ถ้าจะถือหลักการท่ี

ประกอบดว้ยเหตุและผลยึดถือธรรมเป็นเกณฑ์ตดัสินผูท่ี้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ

เท่านั้น ท่ีเป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุดดงัความปรากฏใน อมัพฏัฐสูตร ความวา่กษตัริย ์เป็นผูป้ระเสริฐสุดใน

๑๕แสง จนัทร์งาม, พุทธศาสนาจากโอษฐ์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, ( กรุงเทพมหานคร : บริษทั สร้างสรรค์

บุค๊ส์ จาํกดั, ๒๕๒๓), หนา้ ๓๙.  

 ๑๖พระปลดัชยัมงคล กลฺยาโณ (ตาลอาํไพ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกาํหนดคุณค่าชีวิต

ของมนุษยต์ามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”, วทิยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๐, หนา้ ๘๕.    

                                                           



 

๕๗ 

 

หมู่ชนผูรั้งเกียจโคตรท่านผูถึ้งพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุดในหมู่เทวดาและ

มนุษย์16

๑๗  

ดว้ยเหตุท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสเช่นน้ีดว้ยเหตุท่ีว่า บุตรท่ีเกิดจากบิดามารดาเป็นกษตัริย์

เท่านั้น จึงจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชา และเหตุท่ีว่าแมก้ษตัริยด์ว้ยกนัถูกปลงพระเกศาทา

ดว้ยเหลา้แลว้เนรเทศออกจากเมือง ช่ือว่าเป็นผูต้กตํ่าอย่างยิ่ง แต่ก็ยงัมีสิทธ์ิเขา้ร่วมพิธีทางศาสนา 

เรียนมนตจ์ากพราหมณ์ และแต่งงานกบัหญิงในวรรณะเดียวกนัได ้ขณะท่ีพราหมณ์ถา้ถูกลงโทษใน

ลกัษณะเดียวกนัน้ี จะทาํไม่ได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชนวรรณะพราหมณ์เป็นท่ีเคารพบูชาของคน

ทัว่ไปเม่ือผดิผลสะทอ้นกลบัมาจึงมาก 

ในทางพุทธปรัชญาแลว้ มองวา่มนุษยมี์ฐานะเท่าเทียมกนัโดยกาํเนิด ไม่เป็นพราหมณ์หรือ

ประเสริฐเพราะชาติสกุล แต่เป็นผูป้ระเสริฐเพราะการกระทาํของตน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดย

สอนให้เลิกระบบทาส ไม่ให้พระภิกษุมีทาสไวใ้ช้ แต่ทรงสอนให้เลิกทาสภายในคือ ความโลภ  

ความโกรธ และความหลง สอนใหม้นุษยเ์ลิกดูหม่ินเหยียดหยามกนั ใครจะเกิดในสกุลสูงตํ่ายากดีมี

จนอยา่งไรไม่เป็นประมาณ  ถา้ตั้งอยูใ่นศีลธรรมแลว้ก็ช่ือวา่เป็นคนดีควรยกยอ่งสรรเสริญ บุคคลไม่

เป็นคนถ่อยเพราะชาติ ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ  แต่เป็นคนถ่อยเพราะกรรมเป็นพราหมณ์เพราะ

กรรม  

ส่วนการทาํพลีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือเดิม เพราะกลวัภยัพิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ จึงทาํ

การสักการะเซ่นสรวงบูชาเทพเจา้ เพื่อให้ดลบนัดาลช่วยเหลือ โดยยึดหลกัการพลีกรรมยญัการ

แสวงหาความบริสุทธ์ิ และการยึดถือระบบของวรรณะน่ีเอง และในพุทธปรัชญา ไดก้ล่าวถึงเร่ือง

การบูชายญัไวเ้หมือนกนั แต่การบูชายญัในพุทธปรัชญา นั้นมีความแตกต่างจากการบูชายญัใน

ศาสนาพราหมณ์ ดงัท่ีปรากฏในพระสูตร  ต่าง ๆ เช่น 

๑. ยญัญสูตร พระสูตรท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการบูชายญั เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีกรุงสาวตัถี มีเร่ืองเล่าวา่ 

สมยันั้น พระเจา้ปเสนทิโกศลไดเ้ตรียมการบูชามหายญั คือ โคตวัผู ้ ๕๐๐ ตวั ลูกโคตวัผู ้ ๕๐๐ ตวั 

ลูกโคตวัเมีย ๕๐๐ ตวั แพะ ๕๐๐ ตวั และแกะ ๕๐๐ ตวั ถูกนาํไปผกูไวท่ี้หลกัเพือ่บูชายญั แมข้า้ราช

บริพารของพระเจา้ปเสนทิโกศลนั้น ผูเ้ป็นทาสคนใชห้รือกรรมกรท่ีมีอยู ่แมช้นเหล่านั้นก็ถูกอาชญา

คุกคาม ถูกภยัคุกคามร้องไห้นํ้าตานองหนา้ คร่ําครวญบ่นเพอ้และออ้นวอนอยู ่

คร้ันเวลาเชา้ ภิกษุจาํนวนมากจะเขา้ไปบิณฑบาตยงักรุงสาวตัถี เม่ือกลบัจากบิณฑบาต ภายหลงั

จากฉนัภตัตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบัถวายอภิวาทแลว้นัง่อยู ่ ณ ท่ีสมควร 

ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคถึงเร่ืองท่ีไดพ้บเห็น พระผูมี้พระภาคจึงไดต้รัสคาถาวา่ 

๑๗
ที.สี. ๙/๑๕๙/๙๑. 

                                                           



 

๕๘ 

 

มหายญัท่ีมีกริยามากเหล่านั้น คือ อสัสวเมธ บุรุษเมธ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ

และนิรัคคฬะ ไม่มีผลมาก เพราะพระอริยะผูป้ฏิบติัชอบแสวงหาคุณอนัยิ่งใหญ่ยอ่ม

ไม่เก่ียวขอ้งกบัยญัท่ีมีการฆ่าแพะ แกะ โค และสัตวช์นิดต่าง ๆ ส่วนยญัใด ไม่มีกิริยา

เอ้ืออาํนวยประโยชน์ประชาชนบูชาตระกลูทุกเม่ือ คือ ไม่มีการฆ่าแพะ แกะ โค  และ

สัตวช์นิดต่าง ๆ พระอริยะผูป้ฏิบติัชอบ แสวงหาคุณอนัยิ่งใหญ่ ยอ่มเก่ียวขอ้งกบัยญั

นั้นนกัปราชญ์พึงบูชายญันั้น ท่ีมีผลมาก เพราะเม่ือบูชายญันั้นนัน่แหละ ย่อมมีแต่

ความดี ไม่มีความชัว่ยญัยอ่มแพร่หลาย และเทวดาก็ยงัเล่ือมใส17

๑๘ 

 

ในพระสูตรน้ี แสดงถึงการบูชายญัในศาสนาพราหมณ์ มีการตระเตรียมส่ิงของมากมายเพื่อ

ทาํการบูชา คือ ตอ้งมีการฆ่าคน ฆ่าสัตวต่์าง ๆ เช่น แพะ แกะโค และสัตวช์นิดต่างๆ แต่แนวคิด

เก่ียวกับการบูชายญัในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นถึงการให้โดยปราศจากการ

เบียดเบียนกันเป็นหลัก ถือเอาการให้เป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่ และมีผลานิสงส์มาก อนัเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขแก่มวลชนอยา่งแทจ้ริงดว้ย เพราะการบูชายญัท่ีวา่น้ี คือ ไม่เบียดเบียนกนัและกนั ไม่มี

การฆ่าคนหรือสัตวเ์พื่อสังเวยบวงสรวงบูชา แต่เป็นการให้อภยัทานท่ียิ่งใหญ่ จะเห็นไดว้า่ พระองค์

ทรงดดัแปลงมหายญั  ๕ ประการ ไดแ้ก่ อสัวเมธ บุรุษเมธ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ และนิรัคคฬะ คือ

การบูชามหายญัมี  การฆ่ามา้ เป็นตน้ มาเป็นคาํสอนใหม่เรียกวา่ สังคหวตัถุของผูค้รองแผน่ดิน หรือ  

ราชสังคหวตัถุ ๔ ไดแ้ก่ ธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจประชาชน หลกัการสงเคราะห์ประชาชนของ

นกัปกครอง ดงัน้ี 

๑. สัสสเมธ ไดแ้ก่ ความฉลาดในการบาํรุงพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ส่งเสริมการเกษตร 

๒. ปุริสเมธ ไดแ้ก่ ความฉลาดในการบาํรุงขา้ราชการรู้จกัส่งเสริมคนดีมีความสามารถ 

๓. สัมมาปาสะ ไดแ้ก่ ความรู้จกัผกูผสานรวมใจประชาชนดว้ยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้

คนจนกูย้มืทุนไปสร้างตวัในพาณิชยกรรม เป็นตน้ 

๔. วาชเปยยะ หรือ วาจาเปยยะ ไดแ้ก่ ความมีวาจาอนัดูดด่ืมนํ้ าใจและนํ้ าคาํควรด่ืมคือ รู้จกั

พดู รู้จกัปราศยั ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบดว้ยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งความสามคัคี 

ทาํให้เกิดความเขา้ใจอนัดี และความนิยมเช่ือถือ ราชสังคหวตัถุ ๔ ประการน้ี เป็นคาํสอนใน

พระพุทธศาสนา ส่วนท่ีแกไ้ขปรับคาํสอนในศาสนาพราหมณ์ ไดก้ล่าวถึงคาํศพัทเ์ดียวกนั แต่ช้ีถึง

ความหมายอนัชอบธรรมท่ีต่างออกไป ตรงกบัมหายญั ๕ ของพราหมณ์ คือ 

๑. อสัสเมธ ไดแ้ก่ การฆ่ามา้บูชายญั 

๒. ปุริสเมธ ไดแ้ก่ การฆ่าคนบูชายญั 

๑๘ส.ํส. ๑๕/๑๒๐/๑๓๘–๑๓๙. 

                                                           



 

๕๙ 

 

๓. สัมมาปาสะ ไดแ้ก่ ยญัอนัสร้างแท่นบูชาในท่ีขวา้งลอดบ่วงไปหล่นลง 

๔. วาชเปยยะ ไดแ้ก่ การด่ืมเพื่อพลงัหรือเพื่อชยั 

๕. นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ ไดแ้ก่ ยญัไม่มีล่ิมสลกั คือ ทัว่ไปไม่มีขีดขั้นจาํกดัการฆ่าครบ

ทุกอยา่งบูชายญั  

มหายญั ๕ ท่ีพระราชาพึงบูชาตามหลกัศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาสอนวา่เดิมทีเดียว

เป็นหลกัการสงเคราะห์ท่ีดี แต่พราหมณ์สมยัหน่ึงดดัแปลงเป็นการบูชายญั เพื่อผลประโยชน์ในทาง

ลาภสักการะแก่ตน ซ่ึงพระพุทธศาสนาสั่งสอน ๔ ขอ้แรก ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ส่วนขอ้ท่ี ๕  

ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ น้ี ว่าเป็นผล แปลวา่ ไม่มีล่ิมกลอน หมายความวา่ บา้นเมืองจะสงบสุข

ปราศจากโจรผูร้้าย ไม่ตอ้งระแวงภยั บา้นเรือนไม่ตอ้งลงกลอน18

๑๙ 

๒. กูฏทนัตสูตร ๖๑ พระสูตรท่ีวา่ดว้ยกฏูทนัตพราหมณ์ (พราหมณ์ฟันเขยนิ) มีเร่ืองวา่ 

พระผูมี้พระภาค ทรงเสด็จจาริกไปในแควน้มคธ พร้อมดว้ยภิกษุสงฆห์มู่ใหญ่ 

ประทบัในสวนอมัพลฏัฐิกา สวนมะม่วงหนุ่มใกลห้มู่บา้นขาณุมตั สมยันั้น พราหมณ์

กูฏทนัตะปกครองหมูบา้นขานุมตั ซ่ึมีประชากรและนสัตวเ์ล้ียงมากมาก มีพีชพนัธ์ุ

ธัญญาหารและนํ้ าอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพยท่ี์พระเจา้พิมพิสารจอมทพัมคธ

พระราชทานปูนบาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย ส่วนพิเศษ19

๒๐ 

 

พระผูมี้พระภาคเสด็จแวะไปประทบัท่ีนั้นกูฏทนัตพราหมณ์กาํลงัเตรียมการจดัทาํพิธีบูชา

มหายญั ๓ ประการ มีองคป์ระกอบ ๑๖ ประการ เพื่อความสุข ความเจริญของตนเองและประชาชน

ในหมู่บา้น โดยเตรียมสัตวไ์วฆ่้าบูชายญั คือ ววัเพศผู ้ลูกววัเพศผู ้ลูกววัเพศเมีย แพะ และแกะ อยา่ง

ละ ๗๐๐ ตวั เน่ืองจากตนไม่ทราบวา่จะทาํพธีิน้ีอยา่งไร และทราบวา่พระผูมี้พระภาคเสด็จมาประทบั

อยูท่ี่สวนอมัพลฏัฐิกาแลว้ จึงไดอ้อกไปเฝ้า แมจ้ะถูกพราหมณ์หลายร้อยคนท่ีมาพกัเพื่อรับทานใน

พิธีบูชามหายญันั้นคดัคา้นวา่ ไม่สมควรไปเฝ้าควรให้พระผูมี้พระภาคเจา้นั้นทรงเสด็จมาหาเอง กูฏ

ทนัตพราหมณ์ ยกเอาพุทธคุณข้ึนมาอา้งลบลา้งเหตุผลของพวกพราหมณ์ทาํให้พราหมณ์นั้นยอมรับ

ในเหตุผล ต่อมากูฏทนัตพราหมณ์พร้อมบริวาร เขา้เฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบัและถามเร่ืองยญั

สมบติัอนัมีองค์ประกอบ ๑๖ ส่วนวา่เป็นอย่างไร พระผูมี้พระภาคเจา้จึงทรงอธิบายพิธีบูชามหายญั ๓ 

ประการ อนัมีองคป์ระกอบ ๑๖ ประการ โดยยกพิธีบูชามหายญัของพระเจา้มหาวชิิตราชมาตรัสเล่าประกอบ  

 ๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ัง

ท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้  ๖๘ - ๑๖๙. 
๒๐ที.สี. ๙/๓๒๓/๑๒๕.  

                                                           



 

๖๐ 

 

พระเจา้มหาวิชิตราช ทรงมีพระราชทรัพยม์หาศาล พืชพนัธ์ุธัญญาหารอีกเต็มทอ้งพระคลงั 

ทรงทาํสงครามไดช้ยัชนะจนไดค้รองดินแดนกวา้งใหญ่ไพศาล วนัหน่ึงทรงประสงคจ์ะทาํพิธีบูชายญั

เพื่อความสุขสวสัดีแก่พระองค์และอาณาประชาราษฎร์จึงทรงปรึกษากับพราหมณ์ปุโรหิตว่าจะทาํอย่างไร 

พราหมณ์ปุโรหิตจึงกราบทูลแนะนาํให้ทรงทาํเป็นขั้น 2ๆ0

๒๑ 

ข้ันที ่๑ ใหท้รงปราบปรามโจรผูร้้ายแบบถอนรากถอนโคน เพื่อมิให้กลบัมาเป็นเส้ียนหนาม

เบียดเบียนประชาราษฎร์ต่อไปอีก โดยวธีิการ ๓ อยา่ง คือ 

๑. ใหพ้ระราชทานพนัธ์ุพืช และอาหารแก่เกษตรกรผูข้ยนัในการทาํเกษตร 

๒. ใหพ้ระราชทานตน้ทุนแก่ราษฎรผูข้ยนัในการคา้ขาย 

๓. ใหพ้ระราชทานอาหาร และเงินเดือนแก่ขา้ราชการผูข้ยนัในหนา้ท่ีราชการ 

ข้ันที ่๒ ใหมี้รับสั่งถึงบุคคลในพระราชอาณาเขต ๔ พวก คือ  

๑. พวกเจา้ผูค้รองเมืองต่าง ๆ ท่ีข้ึนกบัพระเจา้มหาวชิิตราช  

๒. พวกอาํมาตยร์าชบริพารผูใ้หญ่  

๓. พวกพราหมณ์มหาศาล (พราหมณ์ผูมี้ทรัพยม์าก)  

๔. พวกคหบดีมหาศาล (คหบดีผูมี้ทรัพยม์าก)  

เพื่อขอใหบุ้คคลเหล่านั้นรับทราบการพระราชพิธีบูชามหายญัและขอความเห็นชอบดว้ยซ่ึง

ปรากฏวา่บุคคลเหล่านั้น ไดต้อบรับรองดว้ยดี 

ข้ันที ่ ๓ ตรวจหาคุณสมบติัของเจา้ของพิธี คือพระเจา้มหาวิชิตราชและคุณสมบติัของผูท้าํ

พิธี คือพราหมณ์ปุโรหิต ปรากฏว่าทั้งพระเจา้มหาวิชิตราช และพราหมณ์ปุโรหิตมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามตาํรา จึงเป็นอนัไดอ้งคป์ระกอบของมหายญัครบทั้ง ๑๖ ประการ แลว้พราหมณ์ปุโรหิต

กราบทูลอธิบายเหตุผลให้สบายพระทยั ว่า องคป์ระกอบ ๑๖ ประการ อยา่งน้ีจะไม่มีใครครหานินทาได้

ภายหลงั ๖๒ องคป์ระกอบของมหายญัครบ ๑๖ ประการมีดงัน้ี 

๑. ตอ้งไดรั้บการอนุมติั การรับรองหรือการเห็นชอบ จากบุคคล ๔ จาํพวก  

๒. คุณสมบติัของพระเจา้มหาวชิิตราช ๘ ประการ คือ 

๑. มีพระชาติกาํเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนก และฝ่ายพระชนนี ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิตลอด

เจด็ชัว่บรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคดัคา้นตาํหนิไดเ้พราะอา้งถึงชาติตระกลู 

๒. มีพระรูปงดงามน่าดูน่าเล่ือมใส มีพระฉวีวรรณผุดผอ่งยิ่งนกั ดุจพรหมมีพระวรกายดุจ

พรหม โอกาสท่ีจะไดพ้บเห็นยากนกั 

๒๑อดิศกัด์ิ ทองบุญ, “วเิคราะห์มหายญัในกฏูทนัตสูตร”, ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕. 

<http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=212> (17 May 2013) 

                                                           



 

๖๑ 

 

๓. เป็นผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพยม์ากมีโภคะมาก มีพืชพนัธ์ุธญัญาหารเตม็ทอ้งพระคลงั 

๔. ทรงมีกองทหารท่ีเขม้แขง็ ประกอบดว้ยกองทพั ๔ เหล่า พลชา้ง พลมา้ พลรถและ

พลเดินเทา้ อยูใ่นระเบียบวินยั คอยรับพระบญัชา มีพระบรมเดชานุภาพดงัจะเผาลาญขา้ศึก

ไดด้ว้ยพระราชอิสริยยศ 

๕. ทรงมีพระราชศรัทธา เป็นทายก ทรงเป็นทานบดี มิไดท้รงปิดประตู ไม่ตระหน่ี

เป็นดุจโรงทานของสมณะพราหมณ์ คนกาํพร้า คนเดินทางและวณิพกยาจกทรงบาํเพญ็พระ

ราชกุศลอยูเ่นือง ๆ 

๖. ทรงรู้เร่ืองราวท่ีไดถ่้ายทอดสืบต่อกนัมานั้น ๆ ไวม้าก 

๗. ทรงทราบความหมายแห่งภาษิต ท่ีไดท้รงศึกษานั้นวา่ น้ีจุดมุ่งหมายแห่งภาษิต 

๘. ทรงเป็นบณัฑิตปรีชาสามารถดาํริเร่ืองราวในอดีตอนาคตปัจจุบนัได ้

๓. คุณสมบติัของพราหมณ์ปุโรหิต ๔ ประการ คือ 

๑. เป็นผูมี้ชาติกาํเนิดดีทั้งฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิตลอดเจ็ดชัว่

บรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคดัคา้นตาํหนิได ้เพราะอา้งถึงชาติตระกลู 

๒. เป็นผูค้งแก่เรียน ทรงจาํมนตร์ จบไตรเพท พร้อมทั้งนิฆณัฑุศาสตร์ เกฏุภศาสตร์ 

อกัษรศาสตร์ ประวติัศาสตร์เขา้ใจตวับทและไวยากรณ์ ชาํนาญโลกายตัศาสตร์และลกัษณะ

มหาบุรุษ 

๓. เป็นผูมี้ศีล มีศีลท่ีเจริญ ประกอบดว้ยศีลท่ีเจริญ 

๔. เป็นบณัฑิตท่ีมีปัญญาเฉียบแหลมลาํดบัท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ในบรรดาพราหมณ์ผูรั้บการ

บูชา21

๒๒ 

ข้ันที ่๔ ใหท้รงวางพระทยั ไม่ทรงเดือดร้อนพระทยัวา่ในการบูชามหายญั ๓ ประการ คือ 

๑. กองโภคสมบติัอนัยิง่ใหญ่ของเรา จกัส้ินเปลืองไป 

๒. กองโภคสมบติัอนัยิง่ใหญ่ของเรา กาํลงัส้ินเปลืองไป 

๓. กองโภคสมบติัอนัยิง่ใหญ่ของเราไดส้ิ้นเปลืองไปแลว้ 

ข้ันที ่๕ ใหท้รงวางพระทยัในผูม้ารับทาน ซ่ึงจะมีทั้งคนดี และคนไม่ดีปะปนกนัโดยให้ทรง

ตั้งพระทยัเจาะจงใหแ้ก่ผูท่ี้งดเวน้จากอกุศลธรรมบถ ๑๐ และปฏิบติัตามแนวกุศลธรรม ๑๐ เท่านั้น 

กุศลกรรมบถ เป็นหลกัของความประพฤติเพื่อละอกุศล ๑๐ ประการในพระไตรปิฎกเรียกวา่ 

วนิยัของคฤหสัถ2์2

๒๓  

๒๒ที.สี. ๙/๓๔๐/๑๓๒ – ๑๓๔. 
๒๓อภิ.ว.ิ ๓๕/๙๖๘/๖๑๔.   

                                                           



 

๖๒ 

 

ในกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการน้ีสรุปเป็นหลกัการใหญ่ ๆ ได ้๓ ประการ คือ กายกรรม ๓ 

วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ มีอธิบายดงัน้ี 

 ๑. กายกรรม เป็นการประพฤติปฏิบติัทางกาย มี ๓ ประการคือ 

๑. ปาณาติปาตา ทาํชีวติสัตวใ์หต้กล่วง คือ ฆ่าสัตว ์

๒. อทินฺนาทานา ถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของเขาไม่ไดใ้ห ้ดว้ยอาการแห่งขโมย 

๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา ประพฤติผดิในกาม 

 ทั้ง ๓ น้ี จดัเป็นกายกรรม เพราะเกิดข้ึนทางกายโดยมาก 

 ๒. วจีกรรม เป็นการประพฤติปฏิบติัทางวาจา มี ๔ ประการ คือ 

๑. มุสาวาท พดูเทจ็ คือ การพูดแลว้ทาํให้คนอ่ืนเดือดร้อน เช่น การกล่าวอา้งพยานท่ีเป็น

เทจ็ ทาํใหค้นอ่ืนไดรั้บโทษ 

๒. ปิสุณวาจา พดูส่อเสียด คือ การท่ีทาํใหเ้กิดความรําคาญ ยแุหยใ่หแ้ตกความสามคัคีใน

หมู่คณะ 

๓. ผรุสวาจา พดูคาํหยาบ คือ การพดูจาไม่สุภาพ ทาํใหเ้กิดความรําคาญ 

๔. สมฺผปฺปลาป พดูเพอ้เจอ้ คือ การพดูจาเหลวไหล ไร้สาระ 

ทั้ง ๔ น้ี จดัเป็นวจีกรรม เพราะเกิดข้ึนทางวจีทวารโดยมาก 

 ๓. มโนกรรม เป็นการประพฤติปฏิบติัทางจิตใจหรือสามญัสาํนึกมี ๓ ประการคือ 

๑. อภิชฺฌา โลภอยากได้ของเขา คือ การคิดหมายจะเอาสมบติัของคนอ่ืนมาเป็นของ

ตนเองในทางท่ีผดิ 

๒. พยาปาท ปองร้ายเขา คือ การพยาบาทผูอ่ื้นโดยการผกูใจเจ็บ รู้จกัการให้อภยัคนอ่ืนท่ี

เรียกวา่ การใหอ้ภยัทานมีผลอนัยิง่ใหญ่ 

๓. มิจฺฉาทิฏฺ€� เห็นผดิจากคลองธรรม คือ การมีความเห็นผิด เช่น เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูก

เป็นผดิ ซ่ึงเรียกวา่ บุคคลท่ีมีมิจฉาทิฏฐิ23

๒๔ 

ทั้ง ๓ น้ี จดัเป็นมโนกรรมเพราะเกิดข้ึนทางมโนทวารโดยมาก 

 สรุปไดค้วามวา่ กุศลกรรมบถ เป็นหลกัของการละความชัว่มาทาํความดีเรียกวา่ การเวน้ซ่ึง

เป็นการไม่กระทาํในส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผูอ่ื้น พร้อมทั้งหันกลบัมากระทาํ

ความดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางสร้างสรรค์สมคัรสมานสามคัคีคนในครอบครัวและชุมชนท่ีตน

อาศยัอยูคื่อ การกระทาํความสุจริตให้เกิดข้ึน มีกายสุจริต เวน้ในการทาํความชัว่ทางกายในลกัษณะ

 ๒๔กรมการศาสนา, ธรรมศึกษาช้ันเอก ฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการศาสนา,  

๒๕๒๕), หนา้ ๑๒๔. 

                                                           



 

๖๓ 

 

ต่าง ๆ คือวจีสุจริต เวน้ในการพดูชัว่ในลกัษณะต่าง ๆ มโนสุจริต เวน้จากการมีความเห็นท่ีผิดไปจาก

ความจริง 

ข้ันที ่๖ ในการทาํพิธีบูชามหายญันั้น ไม่ตอ้งฆ่าววั แพะ แกะ ไก่ สุกร และสัตวน์านาชนิด ไม่ตอ้ง

ตดัไมท้าํลายป่ามาทาํหลกับูชายญัไม่ตอ้งตดัหญา้คาพวกทาสกรรมกรของพระเจา้มหาวิชิตราชก็ไม่

ตอ้งถูกบงัคบัใหท้าํส่ิงท่ีตนไม่ตอ้งการ ส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นพิธีมีเพียงเนยใส เนยขน้ นมเปร้ียว นํ้ามนั นํ้าผึ้ง และ

นํ้าออ้ยเท่านั้น เม่ือพระเจา้มหาวิชิตราช ทรงเตรียมการเสร็จตามขั้นตอนนั้นแลว้ พวกเจา้ผูค้รองเมือง 

พวกอาํมาตย ์พวกพราหมณ์มหาศาล และพวกคหบดีมหาศาลไดน้าํทรัพยพ์วกละจาํนวนมากมาย 

มาถวายร่วมในพิธีน้ี แต่พระเจา้มหาวชิิตราชไม่ทรงรับ กลบัพระราชทานทางแห่งกรรมชัว่, ทางแห่ง

กรรมท่ีเป็นอกุศล 

กรรมชัว่อนัเป็นทางนาํไปสู่ทุคติ มี ๑๐ อยา่ง คือ 

๑. กายกรรม ๓ ไดแ้ก่ 

๑. ปาณาติบาต การฆ่าสัตว ์

๒. อทินนาทาน การลกัทรัพย ์

๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผดิในกาม 

๒. วจีกรรม ๔ ไดแ้ก่ 

๔. มุสาวาท การพดูเทจ็ 

๕. ปิสุณาวาจา การพดูส่อเสียด 

๖. ผรุสวาจา การพดูคาํหยาบ 

๗. สัมผปัปลาปะ การพดูเพอ้เจอ้ 

๓. มโนกรรม ๓ ไดแ้ก่ 

๘. อภิชฌา ความเพง่เล็งอยากไดข้องของเขา 

๙. พยาบาท ความคิดร้าย 

๑๐. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผดิ24

๒๕ 

พระราชทรัพยใ์ห้แก่บุคคลเหล่านั้นอีกดว้ย บุคคลทั้ง ๔ พวก จึงไดจ้ดัตั้งโรงทานข้ึนในทิศ

ทั้ง ๔ ของหลุมยญัคือ พวกเจา้ผูค้รองเมืองตั้งโรงทานในทิศตะวนัออกพวกอาํมาตยใ์นทิศใตพ้วก

พราหมณ์มหาศาลในทิศตะวนัตก และพวกคหบดีในทิศเหนือ และทาํการแจกทานไปพร้อม ๆ กนั  

พระเจา้มหาวชิิตราชกฏูทนัตพราหมณ์ถามวา่ ยงัมียญัอยา่งอ่ืนอีกมยัท่ีเตรียมการนอ้ยแต่มีผล

มากกวา่มหายญัดงักล่าวหรือไม่  

๒๕ที.ปา. ๑๑/๓๔๗/๓๖๒. 

                                                           



 

๖๔ 

 

พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ มี คือนิตยทาน การใหท้านเป็นประจาํแก่ผูมี้ศีล  

ทูลถามวา่ มียญัอยา่งอ่ืนท่ีเตรียมการนอ้ย แต่มีผลมากกวา่นิตยทานหรือไม่  

ตรัสตอบวา่ มี คือการสร้างวหิารอุทิศถวายแก่สงฆจ์ากทิศทั้ง ๔  

ทูลถามวา่ มียญัอ่ืนท่ีเตรียมการนอ้ยแต่มีผลมากกวา่การสร้างวหิารหรือไม่  

ตรัสตอบวา่ มี คือการถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง  

ทูลถามวา่ มียญัอ่ืนท่ีเตรียมการนอ้ย แต่มีผลมากกวา่การถึงพระรัตนตรัยหรือไม่  

ตรัสตอบวา่มี คือการสมาทานศีล ๕  

ทูลถามวา่ มียญัอ่ืนท่ีเตรียมการนอ้ย แต่มีผลมากกวา่การสมาทานศีล ๕ หรือไม่  

ตรัสตอบวา่มี คือการออกบวชประพฤติพรหมจรรยต์ั้งอยูใ่นศีล ๓ ชั้น บาํเพญ็สมาธิจนได้

ฌาน ๔ แลว้เจริญภาวนาจนไดว้ชิชา ๘ 

หลงัจากฟังพระธรรมเทศนาจบลง กูฏทนัตพราหมณ์เกิดความเล่ือมใส ไดป้ระกาศตนเป็น

อุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งตลอดชีวิต แลว้สั่งให้ปล่อยสัตวท์ั้งหมดท่ีเตรียมไวแ้ละเม่ือได้

ฟังอนุปุพพกีถาต่อไปอีกก็ไดบ้รรลุเป็นพระโสดาบนั 

พระสูตรน้ี เป็นอีกพระสูตรหน่ึงท่ียกตวัอยา่งเพื่อให้เห็นถึงการบูชายญัในพระพุทธศาสนา

ไม่เหมือนการบูชายญัของพราหมณ์ กล่าวไดว้า่เป็นการปฏิวติัคาํสอนแบบหนา้มือเป็นหลงัมือ  

คาํวา่ ยญั ในท่ีน้ี พระพุทธองค์ทรงเปล่ียนเป็น ทาน คือการให้ ซ่ึงการให้นั้นมีลาํดบั

ความสาํคญัและมีผลานิสงส์มากข้ึนไปเร่ือย ๆ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

๑. การใหท้านเป็นนิตยแ์ก่ผูมี้ศีล 

๒. การสร้างวหิาร ท่ีอยูอ่าศยั ถวายพระสงฆท่ี์มาจากทิศทั้ง ๔ 

๓. การนบัถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์วา่เป็นท่ีพึ่งอนัประเสริฐ 

๔. การสมาทานและรักษาศีล ๕ คือ เวน้การฆ่าสัตว ์การลกัทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม พูด

โกหก และด่ืมนํ้าเมา 

๕. การออกบวชประพฤติพรรมจรรย ์ ตั้งอยูใ่นศีล ๓ ประเภท บาํเพญ็สมาธิจนไดฌ้าน ๔

เจริญภาวนาจนไดว้ชิชา ๘ 

การท่ีพระพุทธองค์ทรงแนะนาํเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมุ่งเน้นส่ิงท่ีเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวมเป็นหลกัส่ิงใดท่ีเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนรวมทั้ง

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่ิงนั้นถือวา่มีผลานิสงส์มากตามท่ีไดก้ล่าวมานั้น เป็นเพียงการศึกษาบาง

แง่มุมของการบูชายญัท่ีปรากฏเด่นชดัเฉพาะในส่วนของศาสนาพราหมณ์เท่านั้นซ่ึงปรากฏในคมัภีร์

พระไตรปิฎกและพระพุทธองคท์รงปรับเปล่ียนใหถู้กตอ้งตามหลกัพุทธศาสนา 



 

๖๕ 

 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัไม่ไดมุ้่งศึกษาประเด็นอ่ืนใหล้ะเอียดมากนกัเพียงแค่ตอ้งการยกตวัอยา่งเก่ียวกบั

การพลีกรรม  ท่ีแปลวา่ การบวงสรวง  การบูชา  และการบูชายญัมานาํเสนอให้ทราบเท่านั้นรวมทั้ง

เร่ืองของการกราบไหวทิ้ศดว้ย ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ การมีนํ้ าใจ และการสละเพื่อ

แทนคุณให้เห็นชัดมากข้ึนเพราะทั้งสองประเด็นน้ีเก่ียวเน่ืองด้วยแนวความคิดการทาํพลีกรรม

นัน่เอง การกราบก็ดี การไหวทิ้ศก็ดี และการบูชายญัก็ดี เป็นรูปแบบหน่ึงของการแสดงความอ่อน

นอ้มถ่อมตน  บูชาส่ิงท่ีท่ีควรบูชาทั้งตนเอง และบุคคลในสังคมมีความเล่ือมใสศรัทธา เช่ือวา่ส่ิงท่ี

ตนทาํนั้นจะส่งผลตอบแทนให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ แมว้่าส่ิงท่ีทาํนั้นอาจจะถูกตอ้งหรือไม่

ถูกตอ้งก็ตามดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ พระพุทธศาสนาสอนให้มีปัญญากาํกบัเสมอ เรียกวา่ สัทธาญาณ

สัมปยตุ คือ ศรัทธาท่ีประกอบดว้ยปัญญา 

พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเห็นไดช้ดัเจน เม่ือสมยัคร้ังพุทธกาล นางสุชาดาเป็นธิดา

ของเสนิยกุฏุมพี เศรษฐีผูมี้ทรัพยม์ากในหมู่บา้นเสนานิคมแห่งตาํบลอุรุเวลาเม่ืออายุยา่งเขา้สู่วยัสาว

นางได้ทาํพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาท่ีสิงสถิต ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของนาง โดยได้ตั้ง

ปณิธานความปรารถนาไว ้๒ ประการ คือ  

๑. ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามีท่ีมีบุญ  มีทรัพยส์มบติั และชาติสกุลเสมอกนั   

๒. ขอใหข้า้พเจา้มีบุตรคนแรกเป็นชาย 

ถา้ความปรารถนาของขา้พเจา้ทั้ง ๒ ประการสําเร็จสมบูรณ์แลว้ ขา้พเจา้จะทาํพลีกรรมแก่

ท่านดว้ยของอนัมีค่าหน่ึงแสนกหาปณะคร้ังการต่อมาความปรารถนาของนางสําเร็จทั้งสองประการ

โดยไดส้ามีเป็นเศรษฐีมีฐานะเสมอกนัและไดบุ้ตรคนแรกเป็นชายนามว่า ยสะ นางไดป้ล่อยเวลาให้

ล่วงเลยไปจนลูกชายแต่งงานแลว้ จึงปรารภท่ีจะทาํพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทวดาดว้ยขา้วมธุปายาส เม่ือ

ถึงวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ นางไดป้ระกอบพธีิหุงขา้วมธุปายาสเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้นางทาสีสาวใช้

ใหไ้ปปัดกวาดทาํความสะอาดบริเวณโคนตน้ไทรนั้น แกบ้นดว้ยขา้วมธุปายาส  

ขณะนั้น พระสิทธตัถบรมโพธิสัตว ์หลงัจากเลิกการทรมานร่างกายหนัมาเสวยพระกระยา

หารหวงัจะบาํเพ็ญเพียรทางจิต ประทบันัง่พกัผ่อนท่ีใตร่้มไทรนั้น ผินพระพกัตร์ทอดพระเนตรไป

ทางทิศปราจีน (ตะวนัออก) มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายเป็นปริมณฑลดูงามยิ่งนกันาง

ทาสีสาวใชเ้ห็นแลว้ก็ตระหนกัแน่ในจิตคิดวา่ คงจะเป็นเทวดาเจา้มานัง่คอยท่ารับเคร่ืองพลีกรรมจึง

มิไดเ้ขา้ไปทาํความสะอาดดงัท่ีตั้งใจมา รีบกลบัไปแจง้แก่นางสุชาดาโดยด่วน ฝ่ายนางสุชาดาจึง

เรียบแต่งกายดว้ยเคร่ืองอาภรณ์อนังดงามเป็นท่ีเรียบร้อย แลว้ยกถาดขา้วมธุปายาสข้ึนทูนศีรษะออก

จากบา้นพร้อมดว้ยบริวารไปตน้ไทรนั้น   

คร้ันไดเ้ห็นพระโพธิสัตวง์ดงามเช่นนั้น ก็เกิดโสมนสัยินดี สําคญัว่าเป็นรุกขเทวดามานัง่

คอยรับเคร่ืองพลีกรรม จึงน้อมนาํไปถวายพร้อมทั้งถาดทองคาํ เม่ือพระบรมโพธิสัตว ์ทรงรับและ



 

๖๖ 

 

เสวยขา้วมธุปายาสแลว้ เสด็จไปประทบัท่ีโคนตน้พระศรีมหาโพธ์ิริมฝ่ังแม่นํ้าเนรัญชรา ทรงบาํเพญ็

เพียรทางจิตและไดต้รัสรู้แลว้ประทบัอยูท่ี่นัน่เป็นเวลา ๗ สัปดาห์ จึงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวคัคีย ์ณ 

ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัแขวนเมืองพาราณสี 25

๒๖  

การพลีกรรมของนางสุชาดาน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหพ้ระพุทธองคท์รงเห็นวา่ประโยชน์เพื่อ

แกไ้ขปัญหา ของคนในสังคมใหเ้ป็นความสาํคญัในการช่วยเหลือเก้ือกนัตามหลกัของความจริงดว้ย

เหตุดว้ยผลไม่ใช่แต่รอคอยโชคชะตาจากเทพเจา้ดลบนัดาล จึงทรงวางหลกัความจริงอนัประเสริฐ 

และกฎของความจริงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติโดยการนาํเอาหลกัอริยสัจ ๔ และกฎแห่งกรรมมาใชเ้ป็น

แนวทางในการทาํพลีกรรมและสนบัสนุนคาํสอนท่ีเก่ียวกบัหลกัการทาํพลีกรรมดงัน้ี 

๑. หลกัอริยสัจ ๔ 

อริยสัจ อนัเป็นหลกัธรรมในการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ของพระพุทธองค์เป็น

หลกัธรรมท่ีสอนถึงความพน้ทุกข ์ให้เห็นถึงเหตุและผลของทุกข ์คือ การท่ีจะพน้ทุกข ์ ก็ตอ้งรู้ว่า

อะไรเป็นตวัความทุกข์ อะไรเป็นตน้เหตุของทุกข ์การดบัความทุกข์ คือดบัอะไร และทาํอย่างไร

หรือปฏิบติัอยา่งไรจึงจะดบัทุกขไ์ด ้อริยสัจ หมายถึง ความเจริญของพระอริยะ เพราะเป็นความจริง

ท่ีปฏิบติัไดผ้ลจริง ทาํให้บริสุทธ์ิจริง เป็นผูบ้ริสุทธ์ิหรือเป็นพระอริยะไดจ้ริง อริยสัจ ๔ ประการน้ี 

๔ ประการเป็นไฉน คือทุกขอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตเป็นอริยะในโลก พร้อม

ทั้งมารโลก พรหมโลกในหมู่สัตวพ์ร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย  ์พระพุทธเจา้ทรง

แสดงอริยสัจ ๔ คร้ังแรกแก่ปัญจวคัคียมี์พระโกณทญัญะเป็นประธาน ณ ป่าอิสิปตนะมิคทายะใกล้

เมืองสาวตัถี เม่ือเทศนาจบปรากฎวา่ไดผ้ลคือ ท่านโกณทญัญะไดธ้รรมจกัษุเป็นโสดาบนัท่านทั้ง ๕ 

ได้ประจกัษ์แจ้งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วจริง และได้ขอบวชเป็นภิกษุสาวกของพระองค ์

นบัเป็นพระสาวกชุดแรก26

๒๗ 

อริยสัจ ๔ มีความสําคญัมาก จะเห็นไดจ้ากการท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้เสมอๆ คือหลงัจาก

ฟอกจิตของสาวกหรือผูฟั้งใหส้ะอาดพอสมควรดว้ยอนุปุพพิกถา แลว้ก็ทรงใชอ้ริยสัจเป็นนํ้ าสุดทา้ย 

ปรากฏวา่ไดผ้ลทุกคร้ังไป เรียกวา่อริยสัจ เป็นศาสนาท่ีสอนเนน้หลกัการใชส้ติปัญญาในการดาํเนิน

ชีวิตให้รู้จักกําจดัความทุกข์ ความเดือดร้อน อนัเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ แล้วทาํการแก้ไป

ปรับปรุงใหถู้กตอ้งไม่ใหเ้ช่ือถืออยา่งงมงายไร้เหตุผลทุกในอริยสัจเป็นอยา่งไรเล่า 

 

 

๒๖แสง จนัทร์งาม, พุทธศาสนาจากโอษฐ์, อา้งแลว้, หนา้ ๓๙. 
๒๗วศิน อินทสระ, หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาเถรวาท (พุทธปรัชญาเถรวาท),

พิมพค์ร้ังท่ี ๕ , (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๑. 

                                                           



 

๖๗ 

 

ทุกข์ตามหลกัอริยสัจ 

พระพุทธองคท์รงอธิบายทุกขสัจ วา่เป็นความทุกขท์างกายท่ีเร่ิมตน้จากความเกิด ความแก่

และความตาย พร้อมดว้ยความทุกข์ใจท่ีไม่ประสบกบัส่ิงท่ีตนตอ้งการเป็นตน้ การแสดงทุกข์ใน

เร่ืองน้ีมิใช่มุ่งแสดงชีวิตในเชิงลบ แต่ความเข้าใจอุบติัการณ์ของทุกข์ ส่งผลให้ผูป้ฏิบัติธรรม

พากเพียรปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้ ดงันั้นการแสดงทุกขจึ์งเป็นไปในเชิงบวก พระพุทธองค ์จึงทรง

เปรียบเสมือนแพทยผ์ูบ้อกโรค เหตุเกิดของโรคและลกัษณะการหายจากโรคแก่คนป่วย พระองค์

มิใช่แพทยผ์ูบ้อกเฉพาะโรคแก่ผูป่้วยแลว้มิไดรั้กษาให้หายจากโรคนั้น ทุกขใ์นอริยสัจ เป็นสภาวะท่ี

ควรกาํหนดรู้ตามความเป็นจริง คือ มีไวใ้ห้รู้ ไม่ให้ยึดติดพอใจดว้ยตณัหาและเห็นผิดวา่เป็นตวัตน

ดว้ยทิฏฐิ โดยสรุปแลว้คือ อุปาทานขนัธ์ ๕ ไดแ้ก่รูป เวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณ ผูป้ฏิบติั

ธรรมมีหนา้ท่ีกาํหนดรู้ทุกขเ์พื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะเฉพาะอยา่งชดัเจนวา่ รูปมีสภาพแปรปรวนเวทนามี

สภาพรู้สึกสัญญามีสภาพจาํได้หมายรู้ สังขารมีสภาพปรุงแต่งและวิญญาณมีสภาพรู้อารมณ์ทาง

ทวารทั้ง ๖ เพื่อใหห้ย ัง่เห็นความไม่เท่ียงเป็นทุกขไ์ม่ใช่ตวัตนของอุปาทานขนัธ์ในลาํดบัต่อมา27

๒๘ 

ชราเป็นไฉน ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนงัเห่ียว ความเส่ือมแห่งอาย ุ

ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย ์ในหมู่สัตวน์ั้น ๆ ของเหล่าสัตวน์ั้น ๆ อนัน้ีเรียกวา่ ชรา 

มรณะเป็นไฉน ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความแตกทาํลาย ความหายไป มฤตย ู

ความตาย ความทาํกาละ ความทาํลายแห่งขนัธ์ ความทอดทิ้งซากศพไว ้ความขาดแห่งชีวิตินทรีย ์

จากหมู่สัตวน์ั้น ๆ ของเหล่าสัตวน์ั้น ๆ อนัน้ีเรียกวา่ มรณะโสกะเป็นไฉน ความแห้งใจ กิริยาท่ีแห้ง

ใจ ภาวะแห่งบุคคลผูแ้หง้ใจ ความผาก ณ ภายใน ความแห้งผาก ณ ภายในของบุคคลผูป้ระกอบดว้ย

ความพิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผูถู้กสภาพทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้ อนัน้ีเรียกวา่ โสกะ 

ปริเทวะเป็นไฉน ความคร่ําครวญ ความร่ําไรรําพนั กิริยาท่ีคร่ําครวญ กิริยาท่ีร่ําไรรําพนั 

ภาวะของบุคคลผูค้ร่ําครวญ ภาวะของบุคคลผูร่ํ้าไรรําพนัของบุคคลผูป้ระกอบดว้ยความพิบติัอยา่ง

ใดอย่างหน่ึง ผูถู้กสภาพทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบแล้ว อนัน้ีเรียกว่า ปริเทวะ ทุกข์เป็นไฉน 

ความลาํบากทางกาย ความไม่สาํราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดีท่ีเป็นทุกขเ์กิดแต่กายสัมผสั 

อนัน้ีเรียกวา่ ทุกข ์

โทมนสัเป็นไฉน ความทุกขท์างจิต ความไม่สําราญทางจิต ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดีท่ีเป็น

ทุกขซ่ึ์งเกิดแต่มโนสัมผสั อนัน้ีเรียกว่า โทมนสั อุปายาสเป็นไฉน ความแคน้ ความคบัแคน้ ภาวะ

ของบุคคลผูแ้คน้ ภาวะของบุคคลผูค้บัแคน้ ของบุคคลผูป้ระกอบดว้ยความพิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงผู ้

ถูกธรรมคือทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้ อนัน้ีเรียกวา่ อุปายาส 

 ๒๘พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ),  มหาสติปัฏฐานสูตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวนั

การพิมพ,์ ๒๕๔๙), หนา้ ๓๖๗-๓๖๘. 

                                                           



 

๖๘ 

 

ความประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข ์เป็นไฉน ความประสบ ความพร่ังพร้อม ความ

ร่วม ความระคนดว้ย รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั อนัไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ หรือดว้ย

บุคคลผูป้รารถนาส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ ปรารถนาส่ิงท่ีไม่เก้ือกูล ปรารถนาความไม่ผาสุก ปรารถนา

ความไม่เกษมจากโยคะ ซ่ึงมีแก่ผูน้ั้น อนัน้ีเรียกวา่ ความประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์

ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักก็เป็นทุกข ์เป็นไฉน ความไม่ประสบ ความไม่พร่ังพร้อม ความ

ไม่ร่วม ความระคนดว้ย รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หรือดว้ยบุคคลผู ้

ปรารถนาประโยชน์ ปรารถนาส่ิงเก้ือกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะคือ 

มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่หญิง มิตรสหายหรือญาติสายโลหิตซ่ึงมีแก่ผูน้ั้น อนัน้ีเรียกว่าความ

พลดัพรากจากส่ิงท่ีรักก็เป็นทุกข ์

ความปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นก็เป็นทุกข ์เป็นไฉน ความปรารถนาย่อมบงัเกิด ความแก่

ความเจบ็ ความตาย แก่เหล่าสัตวผ์ูมี้ความเกิดเป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่ โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเกิด

ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา ขอความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายอย่ามีมาถึงเรา

เลยขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงได้สมความปรารถนาแมข้อ้น้ีก็ช่ือว่าปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงนั้นก็เป็นทุกข์

ความปรารถนาย่อมบงัเกิดแก่เหล่าสัตวผ์ูมี้ความโศก ความคร่ําครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ

และความคบัแคน้ใจเป็นธรรมดาอย่างน้ีเรียกว่า โอหนอขอเราไม่พึงมีความโศก ความคร่ําครวญ 

ความทุกขก์าย ความทุกขใ์จและความคบัแคน้ใจเป็นธรรม ความโศก ความคร่ําครวญ ความทุกขก์าย 

ความทุกขใ์จ และความคบัแคน้ใจอยา่มีมาถึงเราเลย ขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา แมข้อ้น้ี

ก็ช่ือวา่ ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นก็ เป็นทุกข ์ 

โดยย่อ อุปาทานขนัธ์ ๕ เป็นทุกข์ เป็นไฉน อุปาทานขนัธ์ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณเหล่าน้ีเรียกวา่ โดยยอ่อุปาทานขนัธ์ ๕ เป็นทุกข ์ 

ทุกข ์คือ ความไม่สบายทั้งทางกายและทางความรู้สึก ความไม่สบายกายประกอบดว้ยความ

เจบ็ปวดทางกาย โรคภยัไขเ้จบ็ โดนทาํร้ายทุบตี ทรมาน ประสบอุบติัเหตุ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหมือนกบัอยู่

ในกองเพลิง แน่นอนวา่ไม่มีใครชอบมนั ทุกคนกลวัมนั และยงัมีความทุกข์ทางใจอีกหลายประการ 

เช่นความเดือดร้อนรําคาญ ประหม่า หวดหวัน่ ความเศร้า และความไม่สบายทางจิตใจประการต่าง ๆ 

แน่นอนวา่ไม่มีใครชอบมนั ทุกคนกลวัมนั ยงัมีการถูกผูอ่ื้นล่วงเกินดว้ยวาจา การลอ้เลียน  

พดูจาเสียดสี ท่ีทาํใหเ้รารู้สึกไม่สบายใจ ยงัมีบางโอกาสท่ีเม่ือเราไร้ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นท่ีรักและพอใจแลว้ จะ

ทาํให้เกิดความทุกข์ และเราก็กลวัมนั ดงันั้น คนเราจึงตอ้งต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเล่ียง

สถานการณ์ดงักล่าว 

สรุป ทุกขท่ี์กล่าวมาขา้งตน้นั้นมีไดโ้ดยเน่ืองดว้ยอุปาทานขนัธ์ ๕ เม่ือมีอุปาทานขนัธ์ทุกข์

จึงเกิดข้ึนได ้ความจริงแลว้ อุปาทานขนัธ์เป็นกองรูปนาม ท่ีเหล่าสัตวย์ึดมัน่วา่เป็นตวัตนเรา ของเรา 

บุรุษหรือสตรีและเห็นผดิวา่ เท่ียง เป็นสุข บงัคบับญัชาได ้อุปาทานขนัธ์เหล่าน้ีท่ีปรากฏในขณะเห็น



 

๖๙ 

 

ไดย้นิ รู้กล่ิน ล้ิมรส สัมผสัและนึกคิดเร่ืองราวต่าง ๆ ผูป้ฏิบติัธรรมควรกาํหนดรู้สภาวะของอุปาทาน

ขนัธ์ตามความเป็นจริง เพราะการยึดมัน่ถือมัน่ในอุปาทานขนัธ์ จึงทาํให้สัตวมี์ชีวิตเกิด และมนุษยก์็

คือหน่ึงในนั้น เม่ือเกิดมาแลว้ก็ตอ้งประสบพบเจอมากนอ้ยอยูท่ี่กรรม ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไปเก่ียวกบั

เร่ืองกรรมสักเล็กนอ้ยพอเป็นท่ีเขา้ใจ แต่จะไม่มากจนกล่าวถึงเร่ืองกรรมท่ีเก่ียวโยงมาหาเร่ืองทุกใน

อริยสัจเท่านั้นและกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลีกรรมและหลกัความเช่ือเท่านั้น 

๒. กฎแห่งกรรม 

คาํสอนขอ้น้ีเป็นเหตุให้เกิดหลกัความเช่ือ เร่ืองทาํดีไดดี้ทาํชัว่ไดช้ัว่ สัตวโ์ลกย่อมเป็นไป

ตามกรรม ศาสนาฮินดูเช่ือในพรหมลิขิต คือ โชคชะตาพระพรหมหรือพระเจา้จะเป็นผูก้าํหนดให้

แต่พระพุทธปรัชญาเช่ือในกรรมลิขิต คือ การกระทาํของตนเอง  สร้างความดีโชคดีโชคร้าย หรือ

ความเจริญความ เส่ือมให้แก่ตนเอง ความหนกัแน่นแห่งคาํสอนของพระพุทธปรัชญาอยู่ท่ีการเวน้

จากความชัว่ประพฤติความดีและชาํระจิตใจใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ28

๒๙ 

หลกักฎแห่งกรรม ถือไดว้า่มีความสาํคญัอยา่งมากเพราะวา่การกระทาํใดๆ จะมากหรือนอ้ย

ท่ีเกิดจากการกระทาํกรรมนั้นหาไร้ผลไม่กรรมกบัผลการกระทาํจึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่

ออกและมีความแนบแน่น พุทธปรัชญามีทศันะว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎท่ีเป็นจริงในตวัของมนัเอง

ทั้งในอดีตและอนาคตตามเง่ือนไข หรือตามประเภทของกรรมท่ีบุคคลไดก้ระทาํไปแลว้ ดงัคาํกล่าว

ท่ีวา่ “บุรุษทาํกรรมเหล่าใดไว ้เขายอ่มเห็นกรรมเหล่านั้นในตนผูท้าํกรรมดียอ่มไดรั้บผลดี ผูท้าํกรรม

ชัว่ยอ่มไดรั้บผลชัว่ บุคคลหวา่นพืชเช่นใดยอ่มไดรั้บผลเช่นนั้น”29

๓๐ 

ฉะนั้น ตามหลกัแนวพุทธปรัชญา ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะเส่ือม จะเจริญ จะสุขหรือจะ

ทุกข์ จะก้าวหน้า จะถอยหลงั จะอายุสั้ นหรือจะอายุยืนข้ึนอยู่กบักรรมคือการกระทาํของเราเอง

ทั้งส้ินไม่ใช่ข้ึนอยู่กับอาํนาจดวงดาวไม่ใช่อาํนาจพระเจ้าไม่มีอาํนาจส่ิงภายนอกอ่ืนใดท่ีจะมา

บนัดาลชีวติของเราใหเ้ป็นอยา่งโนน้อยา่งน้ี นอกจากกฎแห่งกรรม30

๓๑    

 

๒๙
พระประเทือง ขนฺติโก (ศรีสมบูรณ์) “ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของโลกธรรม ๘ ตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท”,  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๖, หนา้ ๓๗-๓๘. 
๓๐ข.ุชา ๒๗/๗๑๓/๑๖๓. 
๓๑พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร €�ตวณฺโณ), กฎแห่งกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗), หนา้ ๑. 

                                                           



 

๗๐ 

 

จึงกล่าวไดว้่าเจตนาเป็นตวักรรม และกรรมก็เป็นเหตุแห่งวิบาก และวิบากก็เป็นเหตุแห่ง

กรรมต่อไปไม่รู้จกัจบส้ิน ส่ิงท่ีเราสั่งสมไว ้ยอ่มมีผลตามมาเสมอในคมัภีร์มชัฌิมนิกายไดย้ืนยนัไว้

อยา่งชดัเจนวา่ สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็น

เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจาํแนกสตัวใ์หเ้ลวและประณีตได้31

๓๒  

 

สรุป พลีกรรมกบัชีวิตของสรรพสัตวน์ั้น เป็นส่ิงแยกออกจากกนัไม่ได้ ประดุจเงาท่ีคอย

ติดตามไปฉะนั้น ตราบใดท่ียงัเวียนว่ายอยู่ในวฏัสงสาร ก็ตอ้งเก่ียวขอ้งกรรมตลอดเวลาหากแต่

กรรมนั้นจะเป็นกรรมดี หรือเป็นกรรมชั่ว การทาํพลีกรรมท่ีเกิดจากการตั้งหลกัคาํสอนข้ึนใหม่

ตามท่ีกล่าวมาน้ี ความเป็นมาของการทาํพลีกรรมตามหลกัความเช่ือเดิมมี ๓ คือ  

๑. การพลีกรรมยญั การบาํรุงพืชพนัธ์ุธญัญาหาร การส่งเสริมการเกษตร  

๒. การแสวงหาความบริสุทธ์ิดว้ยการประพฤติดีปฏิบติัชอบ  

๓. การแสดงความเคารพกนัในระบบวรรณะ ท่ีสูงกวา่ดว้ยการยอมรับนบัถือยินยอมให้ใช้

อาํนาจปกครองตามหนา้ท่ี สร้างระบบการอยูร่วมกนัในสังคม อยา่งมีระเบียบแบบแผนจนกลายเป็น

ทาํเนียบประเพณี ส่วนการทาํพลีกรรมตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงเกิดจากความเช่ือเดิมท่ีมี

อยูเ่ป็นรากฐานทางความคิดซ่ึง พระพุทธเจา้ทรงเห็นวา่เป็นแนวทางแห่งการทาํพลีกรรมท่ีไม่ควรจะ

นาํเอาชีวิตของสัตวอ่ื์นมาเป็นเคร่ืองสังเวยจึงนาํเอาหลกัคาํสอนท่ีมีเหตุมีผล และเป็นความจริงท่ี

สามารถพิสูจน์ได ้นัน่คืออริยสัจ ๔ และกฎแห่งกรรมซ่ึงแนวทางท่ีจะนาํปฏิบติัให้เขา้ถึงความสุข

ความสงบความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจไม่มีการเวียนวา่ยตายเกิดในสังสารวฏัท่ีเป็นเหตุให้มนุษยเ์ราตอ้ง

ทาํพลีกรรม 

 

๓.๓ จุดมุ่งหมายของการทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

การทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการกระทาํท่ีมุ่งหาสาระจากส่ิงท่ีตนเองยอมรับ

นบัถือ ยกย่องเชิดชูด้วยการหลีกเล่ียง ออกจากวิธีการแสดงพฤติกรรมอนัลุ่มหลงมวัเมาอย่างไร้

เหตุผลซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใด ๆ คาํสอนเร่ืองการพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท จึงเป็นการ

กระทาํท่ีเกิดข้ึน เพื่อพฒันาคนโดยมุ่งประโยชน์เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัเป็นสําคญั จุดมุ่งหมายของการ

ทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์และการอนุเคราะห์  

๓๒ม.อุ. ๑๔ / ๕๙๖/๒๙๒. 

                                                           



 

๗๑ 

 

การสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือ การอุดหนุน ตรงกบั หลกัสังคหวตัถุ การสงเคราะห์เป็น

การใหค้วามช่วยเหลือรวบรวมวตัถุส่ิงของของเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน32

๓๓ 

ใหด้ว้ยสงเคราะห์ ธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวนํ้าใจเรียกวา่สงเคราะห์ซ่ึงมีอยู ่๔ ประการ การ

ใหด้ว้ยสงเคราะห์นั้นก็เพื่อร้อยรัดใจให้รวมกนัเป็นหมู่ และเอ้ือเฟ้ือเห็นอกเห็นใจกนัรักใคร่เคารพ

นบัถือสนิทสนมกนัมัน่คง ประหน่ึงนํ้ าประสานเช่ือมท่ีต่อให้ติดกนัสนิท และยดึรอยร้าวไวไ้ม่ให้

แพร่งพรายลุกลามเหมือนรัดของท่ีร้าวไวด้ว้ยปลอก ไม่ใหก้ระจดักระจายคือ ทาน การให้ปัน เปยย-

วัชชะ ให้คาํพูดดูดด่ืมจบัใจ อรรถจริยา ให้การทาํท่ีเป็นประโยชน์ สมานัตตตา ให้ความมีตนเสมอ

ในหนา้ท่ี 

 ๑. ทาน คือ การให้แบ่งปันวตัถุส่ิงของ ๆ ตนให้แก่ผูอ่ื้น ในเม่ือเห็นคนอ่ืนขาดแคลน

เคร่ืองใชส้อยหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภค เรียกวา่ อามิสทาน ส่วนธรรมทาน คือ การแนะนาํตกัเตือน 

หรือการบรรยายธรรมะในทางวชิาการ ในสถานท่ีต่างๆ เพื่อขดัเกลาจิตใจ อบรมอุปนิสัยของบุคคล

ผูต้กอยูใ่นห้วงแห่งความทุกข์อภยัทานคือการให้อภยัหรือยกโทษให้กบัสรรสัตวทุ์กชนิด ดว้ยการ

ไม่เบียดเบียนกนัแต่ให้มีความเมตตาต่อกนัและกนัจะทาํให้ผูท้าํทานไดบุ้ญมากหรือน้อยเพียงใด 

ยอ่มสุดแลว้แต่องคป์ระกอบ ๓ ประการ ถา้ประกอบถึงพร้อมดว้ยองคป์ระกอบทั้ง ๓ ประการน้ีแลว้ 

ทานนั้นยอ่มมีผลมาก ไดบุ้ญบารมีมาก ทานการให้ปันจะเกิดมีได ้ตอ้งพร้อมดว้ยองค ์๓ คือส่ิงของ

ท่ีสมควรจะให้ เจตนาหรือความตั้งใจท่ีจะให้ และบุคคลผูส้มควรท่ีจะให้ สําหรับเจตนาของผูใ้ห้มี 

๓ ระยะกาลคือ บุพพเจตนา ตั้งใจไวก่้อนจะให้ มุญจนเจตนา ตั้งใจในขณะกาํลงัสละ ปราปรเจตนา 

คร้ังใหแ้ลว้ก็อ่ิมใจทุกขณะท่ีระลึกถึง33

๓๔  

องคป์ระกอบขอ้ท่ี ๑ วตัถุทานท่ีให้ตอ้งบริสุทธ์ิ วตัถุทานท่ีให้ ไดแ้ก่ส่ิงของทรัพยส์มบติัท่ี

ตนไดส้ละใหเ้ป็นทาน จะตอ้งเป็นของท่ีบริสุทธ์ิท่ีจะเป็นของบริสุทธ์ิได ้จะตอ้งเป็นส่ิงของท่ีตนเอง

ไดแ้สวงหา ไดม้าดว้ยความบริสุทธ์ิในการประกอบอาชีพ ไม่ใช่ของท่ีไดม้าเพราะการเบียดเบียน

ผูอ่ื้น เช่น ได้มาโดยยกัยอก ทุจริต ลกัทรัพย ์ฉ้อโกง ปล้นทรัพย ์ชิงทรัพย  ์ เช่น  ได้มาโดยการ

เบียดเบียนชีวิตและเลือดเน้ือสัตว ์เช่นฆ่าสัตวต่์าง ๆ เป็นตน้วา่ ปลา โค กระบือ สุกร โดยประสงค์

จะเอาเลือดเน้ือของเขามาทาํอาหารถวายพระเพื่อเอาบุญ ย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทาํบุญ วตัถุ

ทาน คือเน้ือสัตวน์ั้นเป็นของท่ีไม่บริสุทธ์ิ แมท้าํบุญให้ทานไปก็ย่อมไดบุ้ญน้อย ลกัทรัพย ์ยกัยอก 

๓๓ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพน์านมีบุค๊พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๑๑๓. 
๓๔สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวติฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพธ์รรมสภา ๒๕๓๙), หนา้ ๒๗๔-๒๗๕. 

                                                           



 

๗๒ 

 

ฉ้อโกง ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์รวมตลอดถึงการทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวงอนัเป็นการไดท้รัพยม์าใน

ลกัษณะท่ีไม่ชอบธรรม หรือโดยเจา้ของเดิมไม่เตม็ใจใหท้รัพยน์ั้นยอ่มเป็นของท่ีไม่บริสุทธ์ิเป็นของ

ร้อน แมจ้ะผลิดอกออกผลมาเพิ่มเติม ดอกผลนั้นก็ยอ่มเป็นของไม่บริสุทธ์ิ ดว้ยนาํเอาไปกินไปใช้

ยอ่มเกิดโทษ เรียกว่า บริโภคโดยความเป็นหน้ี" แมจ้ะนาํเอาไปทาํบุญ ให้ทานสร้างโบสถ์วิหารก็

ตาม ก็ไม่ทาํให้ไดบุ้ญแต่อย่างไร สมยัหน่ึงในรัชการท่ี ๕ มีหวัหนา้สํานกันางโลมช่ือ ยายแฟง ได้

เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเภณีในสาํนกัของตนจากอตัราท่ีไดม้าคร้ังหน่ึง ๒๕ สตางค ์แกจะชกัเอาไว ้

๕ สตางค ์สะสมเอาไวเ้ช่นน้ีจนไดป้ระมาณ ๒,๐๐๐ บาท แลว้จึงจดัสร้างวดัข้ึนวดัหน่ึงดว้ยเงินนั้น

ทั้งหมด เม่ือสร้างเสร็จแลว้แกก็ปล้ืมปีติ นาํไปนมสัการถามหลวงพ่อโตวดัระฆงัวา่ การท่ีแกสร้าง

วดัทั้งวดัดว้ยเงินของแกทั้งหมดจะไดบุ้ญบารมีอยา่งไร หลวงพอ่โตตอบวา่ ไดแ้ค่ ๑ สลึง แกก็เสียใจ 

เหตุท่ีได้บุญน้อย ก็เพราะทรัพย์อันเป็นวตัถุทานท่ีตนนํามาสร้างวดั เป็นวิหารทานเป็นของท่ี

แสวงหาไดม้าโดยไม่บริสุทธ์ิ เพราะวา่เบียดเบียนมาจากเจา้ของท่ีไม่เตม็ใจจะให ้ 

ฉะนั้น บรรดาพ่อคา้แม่ขายทั้งหลายท่ีซ้ือของถูก ๆ แต่มาขายแพงจนเกินส่วนนั้น ยอ่มเป็น

ส่ิงของท่ีไม่บริสุทธ์ิโดยนัยเดียวกนั วตัถุทานท่ีบริสุทธ์ิเพราะการแสวงหาไดม้าโดยชอบธรรม 

ดงักล่าวไม่ไดจ้าํกดัวา่จะตอ้งเป็นของดีหรือเลว ไม่จาํกดัว่าเป็นของมากหรือน้อย น้อยค่าหรือมีค่า

มาก จะเป็นของดี เลว ประณีต มากหรือน้อยไม่สําคญั ความสําคญัข้ึนอยู่กบัเจตนาในการให้ทาน

นั้น ตามกาํลงัทรัพยแ์ละกาํลงัศรัทธาท่ีตนมีอยู ่

องคป์ระกอบขอ้ท่ี ๒ เจตนาในการสร้างทานตอ้งบริสุทธ์ิ การให้ทานนั้น โดยจุดมุ่งหมายท่ี

แทจ้ริงก็เพื่อเป็นการขจดัความโลภ ความตระหน่ีเหนียวแน่นความหวงแหนหลงใหลในทรัพย์

สมบติัของตน อนัเป็นกิเลสหยาบ คือ โลภกิเลส และเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผูอ่ื้นให้ไดรั้บความสุข

ดว้ย เมตตาธรรมของตน อนัเป็นบนัไดกา้วแรกในการเจริญเมตตา พรหมวิหารธรรมในพรหมวิหาร 

๔ ให้เกิดข้ึน ถา้ไดใ้ห้ทานดว้ยเจตนาดงักล่าวแลว้ เรียกว่าเจตนาในการทาํทานบริสุทธ์ิ ทั้งก่อนให ้

ขณะให ้และหลงัให้ไม่คิดเสียดาย และไม่คิดทาํทานดว้ยความโลภ คือทาํทานเพราะวา่อยากไดน้ัน่ 

อยากไดน่ี้ อยากเป็นนั่น อยากเป็นน่ี อนัเป็นการทาํทานเพราะว่าหวงัส่ิงตอบแทน ไม่ใช่ทาํทาน

เพราะมุ่งหมายท่ีจะขจดัความโลภ ความตระหน่ีหวงแหนในทรัพยข์องตน เช่นทาํทานแลว้ตั้งจิต

อธิษฐานขอพรให้ชาติหน้าไดเ้ป็นเทวดานางฟ้าขอให้รูปสวย ขอให้ทาํมาคา้ข้ึน ขอให้รํารวยเป็น

เศรษฐี มหาเศรษฐีทาํทาน ๑๐๐ บาท แต่ขอให้ร่ํารวยนบัลา้น ขอให้ถูกสลากกินแบ่งกินรวบ ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นสมบติัสวรรคห์ากชาติก่อนไม่เคยไดท้าํบุญใส่บาตรฝากสวรรคเ์อาไวเ้ลยอยู ่ๆ ก็

มาขอเบิกในชาติน้ี จะมีท่ีไหนให้ เบิกการทาํทานดว้ยความโลภเช่นน้ีย่อมไม่ไดบุ้ญอะไรเลย ส่ิงท่ี

จะไดพ้อกพูนเพิ่มให้มากและหนาข้ึนก็คือ ความโลภ ส่วนผลหรืออานิสงส์ของการทาํทานท่ีครบ

องค์ประกอบ ๓ ประการนั้น ย่อมมีผลให้ไดซ่ึ้งมนุษยส์มบติั สวรรค์สมบติัเอง แมว้่าจะไม่ไดต้ั้ง



 

๗๓ 

 

เจตนาเอาไวล่้วงหนา้ก็ตาม เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจากเหตุ เม่ือทาํเหตุครบถว้นยอ่มมี

ผลเกิดข้ึนตามมาเอง เช่นเดียวกับปลูกต้นมะม่วง เม่ือรดนํ้ าพรวนดินและใส่ปุ๋ยไปตามธรรมดา

เร่ือยไป แมจ้ะไม่อยากใหเ้จริญเติบโตและออกดอกออกผล ในท่ีสุดตน้ไมก้็จะตอ้งเจริญเติบโต และ

ผลิตดอกออกผลตามมา สาํหรับผลของทานนั้น หากนอ้ยหรือมีกาํลงัไม่มากนกั ยอ่มนอ้มนาํให้เกิด

ในมนุษยชาติ หากมีกาํลงัแรงมากก็อาจจะนอ้มนาํให้ไดบ้งัเกิดในเทวโลก ๖ ชั้น เม่ือไดเ้สวยสมบติั

ในเทวโลกจนส้ินบุญ แลว้ดว้ยเศษของบุญท่ียงัคงหลงเหลืออยูบ่า้ง ประกอบกบัไม่มีอกุศลกรรมอ่ืน

แทรก ให้ผลก็อาจจะน้อมนาํให้มาบงัเกิดในมนุษยอี์กคร้ังหน่ึง เม่ือไดม้าบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ ก็

ยอ่มทาํใหไ้ดเ้กิดในตระกลูท่ีร่ํารวยมัง่คัง่ สมบูรณ์ไปดว้ยทรัพย ์หรือไม่ก็เป็นผูท่ี้มีลาภผลมาก ทาํมา

หากินข้ึนและร่ํารวยในภายหลงั องคป์ระกอบขอ้ท่ี ๓ เน้ือนาบุญตอ้งบริสุทธ์ิ 

คําว่าเน้ือนาบุญในท่ีน่ีได้แก่ บุคคลผู ้รับการทําทานของผู ้ท ําทานนั้ นเอง  นับว่าเป็น

องคป์ระกอบขอ้ท่ีสําคญัท่ีสุด แมว้า่องคป์ระกอบในการทาํทานขอ้ท่ี ๑ และขอ้ท่ี ๒ จะงามบริสุทธ์ิ

ครบถว้นดีแลว้ กล่าวคือวตัถุท่ีทาํทานนั้นเป็นของท่ีแสวงหาไดม้าดว้ยความบริสุทธ์ิ เจตนาในการ

ทาํทานก็งามบริสุทธ์ิพร้อมทั้งสามระยะ แต่ตวัผูท่ี้ไดรั้บการทาํทานเป็นคนท่ีไม่ดี ไม่ใช่ผูท่ี้เป็นเน้ือ

นาบุญท่ีบริสุทธ์ิ เป็นเน้ือนาบุญท่ีเลว ทานท่ีทาํไปนั้นก็ไม่ผลิดอกออกผล เปรียบเหมือนกบัการ

หวา่นเมล็ดขา้วเปลือกลงในพื้นนา ๑ กาํมือ แมเ้มล็ดขา้วนั้นจะเป็นพนัธ์ุดีท่ีพร้อมจะงอกงาม วตัถุ

ทานบริสุทธ์ิ และ ผูห้ว่านคือกสิกรก็มีเจตนาจะหว่านเพื่อทาํนาให้เกิดผลิตผลเป็นอาชีพ เจตนา

บริสุทธ์ิ แต่หากท่ีนานั้นเป็นท่ีท่ีไม่สมํ่าเสมอกนั เมล็ดขา้วท่ีหวา่นลงไปก็งอกเงยไม่เสมอกนั โดย

เมล็ดท่ีไปตกในท่ีเป็นดินดี ปุ๋ยดี มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ดี ก็จะงอกเงยมีผลิตผลท่ีสมบูรณ์ ส่วนเมล็ดท่ีไป

ตกบนพื้นนาท่ีแหง้แลง้ มีแต่กรวดกบัทรายและขาดนํ้ าก็จะแห้งเห่ียวหรือเฉาตายไป หรือไม่งอกเงย

เสียเลย การทาํทานนั้น ผลิตผลท่ีผูท้าํทานจะไดรั้บก็คือ บุญ หากผูท่ี้รับการให้ทานไม่เป็นเน้ือนาท่ีดี

สาํหรับการทาํบุญแลว้ ผลของทานคือบุญก็จะไดเ้กิดข้ึน แมจ้ะเกิดก็ไม่สมบูรณ์ เพราะแห้งเห่ียวเฉา

ไปดว้ยประการต่าง ๆ การถวายส่ิงของนั้น จะตอ้งเป็นส่ิงของท่ีไม่ไดเ้บียดเบียนผูอ่ื้น และตนเป็น

หลกัสําคญัในการถวายเพื่อให้เกิดประโยชน์ซ่ึงเรียกวา่ สัปริสทาน ๘ ประการ ท่ีเป็นการถวายของ

บณัฑิต ตามหลกัคาํสอนในทางพุทธปรัชญา34

๓๕ 

ฉะนั้นในการทาํทาน ตวับุคคลผูรั้บของท่ีเราให้ทานจึงเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัท่ีสุด เราผูท้าํ

ทานจะไดบุ้ญมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัคนพวกน้ี คนท่ีรับการให้ทานนั้นหากเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมสูงก็

ยอ่มเป็นเน้ือนาบุญท่ีดี ทานท่ีเราไดท้าํไปแลว้ก็เกิดผลบุญมาก หากผูรั้บการให้ทานเป็นผูท่ี้ไม่มีศีล

ไม่มีธรรม ผลของทานก็ไม่เกิดข้ึน คือไดบุ้ญนอ้ย ฉะนั้นคติโบราณท่ีกล่าววา่ ทาํบุญอยา่ถามพระตกั

๓๕องฺ.อฏฺ€ก. ๒๓/๑๒๗/๑๘๙. 

                                                           



 

๗๔ 

 

บาตรอยา่เลือกพระ เห็นจะใชไ้ม่ไดใ้นสมยัน้ีเพราะวา่ในสมยัน้ีไม่เหมือนกบัท่านในสมยัก่อน ๆ ท่ี

บวชเพราะมุ่งจะหนีสงสาร โดยมุ่งจะทาํมรรคผลและนิพพานให้แจ้ง ท่านจึงเป็นเน้ือนาบุญท่ี

ประเสริฐ  

๒. ปิยวาจา คือ วาจาท่ีไพเราะเสนาะหูของผูท่ี้ไดรั้บฟัง เปรียบเสมือนกบันํ้ าทิพยช์โลมกาย

ของผูหิ้วกระหาย หรือชโลมจิตของผูท่ี้ไม่สบายใจเม่ือมีอารมณ์ภายนอกท่ีมากระทบจนเป็นเหตุให้

เกิดจิตท่ีเป็นความโลภ ความโกรธ และความหลง เขา้ครอบงาํจนกลายเป็นอวิชชาไปในท่ีสุดต่อเม่ือ

ไดย้นิคาํพดูปลอบประโลมท่ีไพเราะจากท่านผูรู้้แลว้ยอ่มระงบัอารมณ์เหล่าน้ีไดแ้ต่งบางคร้ังคาํพูดก็

เป็นพิษฆ่าบุคคลท่ีตอ้งการฆ่าไดเ้ช่นเดียวกนั ดงัคาํคมท่ีวา่ คาํพดูเป็นอาวุธร้ายเปรียบไดรั้บดาบสอง

คม จะพดูเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหมี้นิสยัดีและเลวได ้ เรียกไดว้า่ตอ้งมีวาจาสุภาษิต 

วาจาสุภาษิต หมายถึง คาํพดูท่ีผูพ้ดูไดก้ลัน่กรองไวดี้แลว้มิใช่สักแต่พดูองคป์ระกอบดงัน้ี 

๑. ต้องเป็นคาํจริง ไม่ใช่คาํพูดท่ีป้ันแต่งข้ึน ไม่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงไม่

บิดเบือนจากความจริงไม่เสริม ความไม่อาํความ ตอ้งเป็นเร่ืองจริง 

๒. ตอ้งเป็นคาํสุภาพ เป็นคาํพูดไพเราะท่ีกลัน่ออกมาจากนํ้ าใจท่ีบริสุทธ์ิ ไม่เป็นคาํ

หยาบคาํด่าคาํประชดประชนั คาํเสียดสี คาํหยาบนั้นฟังก็ระคายหู แค่คิดถึงก็ระคายใจ 

๓. พูดก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟังถึงแมค้าํพูดนั้นจะจริงและ

เป็นคาํสุภาพแต่ถา้พดูแลว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลบัจะทาํใหเ้กิดโทษก็ไม่ควรพดู 

๔. พดูไปดว้ยจิตเมตตา พดูดว้ยความปรารถนาดี อยากให้คนฟังมีความสุข มีความเจริญ

ยิง่ๆ ข้ึนไปในขอ้น้ีหมายถึงวา่แมจ้ะพูดจริงเป็นคาํสุภาพ พูดแลว้เกิดประโยชน์ แต่ถา้จิตยงั

คิดโกรธมีความริษยาก็ยงัไม่สมควรพดู 

๕. พดูถูกกาลเทศะ แมใ้ชค้าํพดูท่ีดี เป็นคาํจริง เป็นคาํสุภาพเป็นคาํพดูท่ีมีประโยชน์และ

พูดด้วยจิตท่ีเมตตา แต่ถ้าผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะ ผูฟั้งยงัไม่พร้อมท่ีจะรับแล้ว จะ

ก่อให้เกิดผลเสียไดเ้ช่น จะกลายเป็นประจานกนัหรือจบัผิดไป พูดถูกเวลา (กาล) คือ รู้ว่า

เวลาไหนควรพูด เวลาไหนยงัไม่ควรพูด ควรพูดนานเท่าไรตอ้งคาดผลท่ีจะเกิดข้ึนไวด้ว้ย 

พูดถูกสถานท่ี (เทศะ) คือ รู้วา่ในสถานท่ีเช่นไรเหตุการณ์แวดลอ้มเช่นไร จึงควรท่ีจะพูด 

หากพดูออกไปแลว้จะมีผลดีหรือผลเสียอยา่งไร เช่นมีความหวงัดีอยากเตือนเพื่อนไม่ให้ด่ืม

เหลา้ แต่ไม่เตือนขณะท่ีกาํลงัเมาอยู่ อย่างน้ีนอกจากเขาจะไม่ฟังแลว้เราเองอาจเจ็บตวัได ้

คนฉลาดไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้น ตอ้งน่ิงเป็นดว้ย คนท่ีพูดเป็นนั้น ตอ้งรู้ในส่ิงท่ีไม่ควรพูด

ใหย้ิง่กวา่ส่ิงท่ีควรพดู 

๓. อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมการ

ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดว้ยรู้จกัช่วยเหลือสังคม ให้มีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อ



 

๗๕ 

 

เพื่อนมนุษยทุ์กหมู่เหล่า ไม่แบ่งชั้นวรรณะ มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี ท่ีทาํหรือต่อเพื่อนร่วมงานส่วน

ในครอบครัวก็ทาํการเล้ียงดูปรนนิบติัมารดาบิดา บุตรภริยา ไม่ใหบ้กพร่อง ใหมี้ความเสมอภาค 

๔. สมานัตตตา คือ ความประพฤติท่ีเสมอตน้เสมอปลาย ไม่ถือยศ ถือตาํแหน่ง สามารถทาํ

ตนใหก้ลมกลืนกบัชนทุกหมู่เหล่าได ้ 

สังคหวตัถุ ๔ ประการน้ีถือวา่ เป็นการพลีกรรมดว้ยการสงเคราะห์ผูท่ี้สมควรสงเคราะห์ทั้งน้ี

เพราะการช่วยเหลือให้ส่ิงของท่ีจาํเป็น พูดจาเหมาะกบัภาวะกาละท่ีควรทาํประโยชน์แก่เขา และการ

เป็นสหายคลายอสัมินานะ (การถือตวัวา่เป็นเรา) มีสามญัญตา ก็จดัเขา้ในสงเคราะห์ 

การทาํพลกีรรมเพือ่อนุเคราะห์ การอนุเคราะห์ คือ การเอ้ือเฟ้ือ การช่วยเหลือ การเก้ือหนุน

โอบออม้อารีกนัดว้ยเมตตา กรุณา เช่น วา่พอ่แม่ให้เคร่ืองอยูอ่าศยั ครูอาจารยใ์ห้ความรู้แก่ศิษยต์ั้งใจ

ให้วิชาความรู้ท่ีอยูอ่าศยัเพื่อให้เขาไดเ้ล่าเรียนศึกษา คนมีทรัพยช่์วยเหลือตวัเองไม่ได ้หรือบริจาค

ตามโรงพยาบาลเป็นตน้35

๓๖ 

การอนุเคราะห์เป็นการปฏิสันถารดว้ยการให้ภตัตาหารท่ีมีประโยชน์ และสุขทั้งผูใ้ห้และ

ผูรั้บ ภตัตาหารท่ีจะใหเ้รียกวา่ทกัษิณา และทกัษิณาจะประกอบดว้ยผูใ้ห้และผูรั้บจะตอ้งเป็นผูต้ ั้งอยู่

ในฐานะอนัควรและไทยธรรมท่ีบริสุทธ์ิดงัปรากฎในพระสูตรท่ีวา่ทกัษิณามีผลมากพึงประกอบดว้ย

ทกัขิณาวสุิทธิ ๔ ประการคือ 

๑. ทกัษิณาบริสุทธ์ิ ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธ์ิ ฝ่ายปฏิคาหกมีอยู ่

๒. ทกัษิณาบริสุทธ์ิ ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธ์ิ ฝ่ายทายกมีอยู ่

๓. ทกัษิณาไม่บริสุทธ์ิ ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกมีอยู ่

๔. ทกัษิณาท่ีบริสุทธ์ิ ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกมีอยู3่6

๓๗  

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงอานิสงส์วา่ผูใ้ห ้ช่ือวา่ยอ่มใหฐ้านะ ๔ ประการ แก่ผูรั้บ (ปฏิคาหก) คือ 

๑. ใหอ้าย ุคร้ันใหอ้ายแุลว้ ยอ่มเป็นผูมี้ส่วนแก่อายอุนัเป็นทิพยห์รือเป็นมนุษย ์

๒. ใหว้รรณะ คร้ันใหว้รรณะแลว้ ยอ่มเป็นผูมี้ส่วนแห่งวรรณะอนัเป็นทิพยข์องมนุษย ์

๓. ใหสุ้ขะ คร้ันใหสุ้ขะแลว้ ยอ่มเป็นผูมี้ส่วนแห่งสุขะอนัเป็นทิพยข์องมนุษย ์

๔. ให้พละ แล้วย่อมเป็นผูมี้ส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์ของมนุษย3์7

๓๘ 

ผูใ้ดให้โภชนะโดยความเคารพตามกาลอนัควรแก่ท่านผูส้ํารวมบริโภคโภชนะท่ีผูอ่ื้นให้

เป็นอยูผู่น้ั้นช่ือวา่ใหฐ้านะทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ นรชนผูมี้ปกติให้ อายุ วรรณะ สุขะ

๓๖สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวติฉบับสมบูรณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๗๙. 
๓๗ที.ปา. ๑๑/๒๖๖/๑๙๐. 
๓๘องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๘/๖๒. 

                                                           



 

๗๖ 

 

พละ  ยอ่มเป็นผูมี้อายยุนื มีบริวารยศ ในท่ีท่ีตนเกิดแลว้ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ชนเหล่าใดเม่ือระลึกถึง

ทานหรือการพลีกรรมเช่นนั้น ย่อมเป็นผูมี้ความโสมนัสเท่ียวไปในโลก กาํจดัมลทิน คือ ความ

ตระหน่ีพร้อมทั้งรากเหงา้ออกแลว้ ชนเหล่านั้นยอ่มไม่ถูกนินทา ยอ่มเขา้ถึงฐานะ คือ สวรรค ์ 

สรุป ผูท่ี้ประพฤติตามธรรมะท่ีกล่าวยอ่มไดรั้บผล มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มี

ช่ือเสียงเกียรติยศ มีความสงบสุข และมีสุขพลามยัท่ีสมบูรณ์ ฉะนั้น จึงมีหลกัคาํสอนในทางพระ

พุทธปรัชญาท่ีไดก้ล่าวถึงความอนุเคราะห์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและวตัถุท่ีควรแก่การเคารพ หรือ 

คารวธรรมไว ้๖ ประการ  

๑. เคารพในพระพุทธเจา้ คือ ตระหนกัถึงคุณความดีท่ีมีอยู่ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้

กล่าวโดยยอ่ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและมหากรุณาคุณนอ้มเขา้มาประพฤติปฏิบติัตาม 

๒. เคารพในพระธรรม คือ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อนัยิ่ง ของพระธรรม คาํสอนของ

พระองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ยดึถือปฏิบติัตามสมควรแก่จริตนิสัยของตน 

๓. เคารพในพระสงฆ์ คือ ตระหนกัถึงความดีของหมู่สงฆ์ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบเป็นผูสื้บ

อายพุระพุทธปรัชญา โดยการตอ้นรับไทยธรรมต่าง ๆ 

๔. เคารพในการศึกษา คือ ตระหนกัถึงค่าของการศึกษาหาความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรม

แลว้แสดงออกซ่ึงความเคารพดว้ยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

๕. เคารพในความไม่ประมาท คือ ตระหนกัในคุณค่า ของการเป็นผูมี้สติกาํกบัตวั กาํกบั

จิตใจในการทาํการงานต่าง ๆ และยงัแสดงออกซ่ึงความเคารพ โดยการงดเวน้จากส่ิงท่ีจะทาํลายซ่ึง

สติสัมปชญัญะบาํเพญ็สมาธิฝึกจิตใหเ้ขม้แขง็และเป็นผูต่ื้นอยูต่ลอดเวลา 

๖. เคารพในการปฏิสันถาร คือ ตระหนกัในคุณประโยชน์ของการตอ้นรับแขกว่า สามารถ

ผกูไมตรีไวไ้ด ้แลว้กระทาํปฏิสันถาร ๒ ประการ คือ อามิสปฏิสันถาร ตอ้นรับดว้ยวตัถุส่ิงของ เช่น 

ขา้ว นํ้ า เส้ือผา้ ธรรมปฏิสันถาร และตอ้นรับดว้ยธรรม เช่น สนทนาธรรม แนะนาํพร่ําสอนดว้ยจิต

เมตตาต่อกนั  

ความเคารพทั้ง ๖ ประการน้ี จดัไดว้า่เป็นปัจจยัหลกัในการอนุเคราะห์ อนัเอ้ือต่อบุคคลและ

สังคมท่ีอยู่ร่วมกนั เม่ือได้ตระหนักถึงพระคุณของบุคคล และวตัถุท่ีควรเคารพทั้ง ๖ ประการท่ีกล่าว

ขา้งตน้น้ี ต่อไปก็สามารถท่ีจะตระหนกัถึงคุณความดีของส่ิงอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดและชดัเจนลึกซ้ึง

มากยิง่ข้ึน  

สรุป จุดมุ่งหมายของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ ตอ้งประกอบดว้ยการทาํ

พลีกรรมดว้ยการสงเคราะห์ โดยอาศยัหลกัสังคหวตัถุ และการทาํพลีกรรมดว้ยการอนุเคราะห์ได้

กล่าวถึงผลของการอนุเคราะห์หรือวิสุทธิ และคารวธรรม ประเด็นดงักล่าวจดัว่าเป็นจุดมุ่งหมาย

หลกัของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท จุดมุ่งหมายในการทาํพลีกรรม ๒ ประการ 



 

๗๗ 

 

๑. การทําพลีกรรมตามหลักธรรมสังคหวตัถุ ๔ การสงเคราะห์ผู ้อ่ืนท่ีสมควรท่ีสมควร

สงเคราะห์ ช่วยเหลือให้ส่ิงของท่ีจาํเป็นตามพูดจาเหมาะกบัภาวะกาละท่ีควร ทาํประโยชน์แก่เขา 

และการเป็นมิตรสหายคลายอสัมิมานะ การถือตวัวา่เป็นเรา มีสามญัญตา 

๒. การทาํพลีกรรมด้วยการอนุเคราะห์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคล วตัถุท่ีควรการเคารพ หรือ

คารวะธรรม ๖ ประการคือ เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การศึกษา ความไม่ประมาท 

และเคารพในการตอ้นรับปฏิสันถาร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงไมตรีจิตเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลต่อธรรมชาติ 

โดยไม่เบียดเบียนกันและกันเพื่อการประสานมิตรไมตรีปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคคลในสังคมมี

ความสุข 

 

๓.๔ ประเภทของพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

การทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท คือการสละทรัพย  ์เพื่อใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์

สูงสุด แต่ไม่ใหเ้กิดความเดือนร้อนในการดาํเนินชีวติ ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดท้รงแนะนาํอริยะสาวกผูไ้ม่

มีความเส่ือม ช่ือว่าเป็นผูด้าํรงอยู่ในธรรมของพระอริยะและบณัฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาใน

โลกน้ีเม่ือเขาละจากโลกน้ีไปแลว้ ยอ่มบนัเทิงใจในสวรรค ์โดยแบ่งพลีกรรมออกเป็น ๕ ประเภท 

๑. ญาติพล ี(บํารุงพล)ี 

๒. อติถิพล ี(ต้อนรับแขก) 

๓. ปุพพเปตพล ี(ทาํบุญอุทศิให้ผู้ตายไปแล้ว) 

๔. ราชพล ี(บํารุงราชการ) 

๕. เทวตาพล ี(ทาํบุญอุทศิให้เทวดา)38

๓๙ 

การทาํพลีกรรม ๕ ประเภทน้ีมีปรากฏในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา และท่ีผูรู้้ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม

ไวน้ั้นมากมายนกั ทั้งน้ีขอยกตวัอยา่งของพระมหาสมปอง มุทิโต กล่าวไวใ้นคมัภีร์อภิธานวรรนณา 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

๓.๔.๑ �าติพล ี

ญาติพลี หมายถึง การสงเคราะห์ญาติ ซ่ึงตกในสถานะลาํบากตอ้งการความช่วยเหลือโดย

ประสบภยัพิบติัต่างๆก็ดีคราวป่วยไขก้็ดี คราวเข็ญใจก็ดี ไม่ดูหม่ินดูแคลน ช่วยเหลือตามกาํลงัตาม

สถานะของตน ใหญ้าติไดค้วามอบอุ่นใจ มีกาํลงัใจในอนัทาํมาหากิน เพื่อดาํรงชีพอยูใ่นโลกเป็นสุข

สืบไป ซ่ึงญาติท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไปน้ีมีความสาํคญัต่อการทาํพลีกรรม 

ญาติ แปลวา่ คุน้เคย ใกลชิ้ด หมายถึงบุคคลท่ีคุน้เคยและวางใจกนัไดมี้ ๒ ประเภท คือ 

๓๙องฺ ป�ฺจก. ๒๒/๔๑/๔๐. 

                                                           



 

๗๘ 

 

๑. ญาติทางโลก แบ่งได้เป็น ๒ พวกคือ  

๑. ญาติโดยสายโลหิต เช่น ปู่ ยา ตายาย ลุงป้า นา้อา พี่นอ้ง และหลานเหลน 

๒. ญาติโดยความใกลชิ้ดคุน้เคย เช่น เป็นเพื่อนสนิทสนมกบัเราโดยตรง หรือสนิทสนม

กบัญาติทางสายโลหิตของเรา 

๒. ญาติทางธรรม หมายถึงผูเ้ป็นญาติเพราะเหตุ ๔ ประการคือ 

๑. เป็นญาติเพราะบวชใหเ้ป็นภิกษุ 

๒. เป็นญาติเพราะบวชใหเ้ป็นสามเณร 

๓. เป็นญาติเพราะใหนิ้สัย 

๔. เป็นญาติเพราะสอนธรรมะให3้9

๔๐  

ลกัษณะญาติทีค่วรสงเคราะห์ 

๑. เป็นคนท่ีพยายามช่วยเหลือตนเองก่อนแลว้อยา่งเตม็ท่ี ไม่ใช่เอะอะอะไรก็วิ่งมาหาลูก

เดียว งอมืองอเทา้ไม่ยอมช่วยตวัเอง 

๒ รู้จกัทาํตวัใหน่้าช่วย มีความประพฤติดี ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข มีสัมมาคารวะมีความ

อ่อนนอ้มถ่อมตน มีนํ้าใจเวลาท่ีควรสงเคราะห์ญาติ 

๑. เม่ือยากจนหาท่ีพึ่งไม่ได ้

๒. เม่ือขาดทรัพยค์า้ขาย 

๓. เม่ือขาดยานพาหนะ 

๔. เม่ือเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

๕. เม่ือคราวมีธุรการงาน 

๖. เม่ือคราวถูกใส่ความ มีคดีความ  

วิธีสงเคราะห์ญาติทางโลก ความมุ่งหมายของการสงเคราะห์ญาติอยู่ท่ีการผูกสามคัคีรวม

นํ้าใจญาติใหเ้ป็นปึกแผน่โดยใชห้ลกัของสังคหวตัถุ ๔ ประการ ดงัน้ี 

๑. ทาน                 การใหปั้น 

๒. ปิยวาจา            เจรจาวาจาท่ีอ่อนหวาน 

๓. อตัถจริยา         ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

๔. สมานตัตตา     ความเป็นผูมี้ตนเสมอ40

๔๑  

๔๐พระธรรมโกศาจารย ์(ปัญญานนัทภิกขุ), มงคลชีวิต ๓๘ ประการหลักปฏิบัติมงคลของคนดี, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๕๐), หนา้ ๗๓-๗๕. 
๔๑ที.ปา. ๑๑ /๒๖๗/๑๙๑. 

                                                           



 

๗๙ 

 

วิธีสงเคราะห์ญาติทางธรรม ชกัชวนให้รู้จกัประกอบการบุญการกุศล ชกัพาให้ไดท้าํทาน 

รักษาศีล เจริญภาวนาใหต้ั้งอยูใ่นศรัทธา สอนธรรมะให ้ชกันาํใหบ้วช ชกันาํใหป้ฏิบติัธรรม  

สรุปความว่า ญาติพลี คือการสงเคราะห์ญาติท่ีเป็นสายโลหิต และญาติท่ีคุน้เคย โดยการ

เสียสละวตัถุส่ิงของไปจนถึงการแนะนาํใหท้าํความดีกล่าวคือ สงเคราะห์ดว้ยหลกั ๔ ไดแ้ก่ ให้ทาน

วตัถุส่ิงของ มีวาจาอ่อนหวานน่ารัก ประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และทาํตนให้เป็นคน

เสมอตน้เสมอปลาย 

๓.๔.๒ อติถิพล ี

อติถิพลี หมายถึง การตอ้นรับแยกผูม้าถึงถ่ิน ดว้ยอาหาร ดว้ยท่ีพกั ดว้ยโอภาปราศรัยตาม

สถานะ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง “ปฏิสันถาร” ไดแ้ก่  การตอ้นรับแขกผูม้าถึงถ่ิน, อาการเคร่ืองเผื่อแผ,่ 

การตอ้นรับปราศรัย มี ๒ ประการ ไดแ้ก่ อามิสปฏิสันถารและธมัมปฏิสันถาร 

๑. อามิสปฏิสันถาร หมายถึง การปฏิบติัสัณถานดว้ยอามิส ไดแ้ก่ การตอ้นรับดว้ยปัจจยัส่ี

อยา่งใดอยา่งหน่ึงพอเหมาะสมควรแก่แขกผูม้าหา โดยความสุภาพเรียบร้อย ส่ิงท่ีมนุษยเ์กิดช่องวา่ง

ระหว่างกนัและกนั ก็คือเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยั ๔ ไดแ้ก่อาหารการบริโภค เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มรวมทั้ง

เคร่ืองประดบัต่าง ๆ เขา้ดว้ย ท่ีอยูอ่าศยัรวมยวดยานพาหนะต่าง ๆ ยารักษาโรครวมเคร่ืองสุขภณัฑ์

ต่าง ๆ เขา้ดว้ย41

๔๒  

ความเป็นอยูข่องมนุษยเ์รามีความแตกต่าง ไม่เหมือนกนั บางคนอยูใ่นสกุลหรือภูมิประเทศ

อนัเสียเปรียบไดเ้ปรียบอาจมีปัจจยั ๔ เหล่าน้ี ใชอ้ยา่งเหลือเฟือ ส่วนคนท่ีอยูใ่สกุลหรือภูมิประเทศ

อนัเสียเปรียบอาจมีปัจจยั ๔ เหล่าน้ีน้อยหรือหาไม่ไดเ้ลย ถา้มนุษยไ์ม่มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กนัเขา้

ทาํนองท่ีว่า คนรวยก็รวยเหลือลน้ คนจนก็จนเหลือหลาย ทาํให้เกิดช่องวา่งระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั

อยา่งมากมายจนกลายเป็นแบ่งชนชั้น แตกแยกบาดหมางไม่มีทางประนีประนอมกนั เกิดการยื้อแยง่

แข่งขนัเบียดเบียนปลน้สะดมเข่นฆ่ากนัอยา่งกวา้งขวาง หาความสงบสุขไม่ได ้ 

ฉะนั้น คนรวยจึงตอ้งสงเคราะห์เก้ือกูลคนจนดว้ยปัจจยั ๔ ตามสมควร อย่างเป็นคนคบั

แคบเสวยสุขอยูแ่ต่ผูเ้ดียวอยา่เป็นคนเห็นแก่ตวั เอารัดเอาเปรียบคนจนอยูทุ่กท่า แบบมือใครยาวสาว

ไดส้าวเอา จะเขา้ตาํราท่ีว่า “ยิ่งรวยก็ยิ่งคบัแคบ ยิ่งรวยก็ยิ่งงก ยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นแก่ตวั ยิ่งรวยก็ยิ่งเอา

เปรียบคนอ่ืน”ถา้สังคมมีบุคคลประเภทน้ีมากความสงบสุขจะมีไม่ไดเ้ลย 

๔๒พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์.  พิมพค์ร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๒), หนา้ ๑๔๖. 

                                                           



 

๘๐ 

 

๒. ธัมมปฏิสันถาร หมายถึง การปฏิสันถารดว้ยธรรมไดแ้ก่การตอ้นรับดว้ยพูดจาปราศรัย 

ด้วยคาํพูดท่ีสุภาพอ่อนโยน คาํพูดท่ีอ่อนหวาน และประกอบด้วยประโยชน์ ซ่ึงมนุษย์เรายาม

ประสบเคราะห์กรรมมีทุกขโ์ศกโรคภยัต่าง ๆ ยอ่มตอ้งการท่ีพึ่งทางใจ  

หากเราไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยเหลือไดท้างปัจจยั ๔ เพราะเราก็อยูใ่นสภาพเดียวกบัเขา แต่

เรามีกาํลงัใจดีกว่าเขา รู้วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่าเขา เราจะน่ิงเฉยดูความเดือดร้อนของเพื่อน

มนุษยโ์ดยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยนั้นไม่ได ้ท่ีถูกตอ้งใชธ้รรมเป็นเคร่ืองปลุกปลอบใจเขาขอ้ปฏิบติัใน

การดาํเนินชีวิตให้เขาอยูร่อดปลอดภยัพน้จากสงเคราะห์พลีกรรมต่าง ๆ นั้นซ่ึงการสร้างความเป็น

หน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งน้ีทางพระพุทธปรัชญา  

ปฏิสันถาร แปลว่า การอุดรูร่ัวต่าง ๆ ระหว่างตนกับคนอ่ืนก่อให้เกิดสามคัคีธรรมข้ึน

ระหวา่งเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัลบลา้งรอยแตกแยกความร้าวฉานให้หมดส้ินไปมีความคิดเห็นตรงกนั

แมจ้ะมีฐานะต่างกนัก็อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสงบสุข 

สรุปความว่า อติถิพลี คือ การตอ้นรับผูม้าเยือนดว้ยวตัถุส่ิงของท่ีควรแก่การตอ้นรับและ

การทกัทายปราศรัยด้วยวาจาปราศรัย ด้วยวาจาท่ีไพเราะเป็นประโยชน์ระหว่างตนกับคนอ่ืน 

ก่อใหเ้กิดสามคัคีธรรมข้ึนระหวา่งเพื่อนมนุษย ์

๓.๔.๓ ปุพพเปตพล ี

ปุพพเปตพล ีในพระพุทธศาสนาตามความหมายทางภาษานั้น  มาจากคาํวา่ ปุพพกรรม กบั

คาํวา่ เปรต และคาํวา่ พล ีซ่ึงในทั้งสามคาํดงักล่าวน้ีมีความหมายท่ีต่างกนั  

ปุพพกรรม หมายถึง กรรมของมนุษยท่ี์ไดส้ร้างไวใ้นโลกมนุษย ์ 

เปรต หมายถึง ผลของกรรมท่ีได้กระทาํไวใ้นโลกมนุษยท่ี์ส่งผลให้มาเกิดในภพภูมิของ

เปรต และคาํวา่ พลี หมายถึงการสละเพื่อบูชาใหแ้ก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้  

ติโรกุฑฑเปตวตัถุ วา่ดว้ยบุพกรรมของเปรตญาติพระเจา้พิมพิสาร 

เปรตทั้งหลายพากนัมาสู่เรือนของตนแลว้ ยืนอยูภ่ายนอกฝาท่ีตรอก  กาํแพง และทาง ๓ 

แพร่ง และยืนอยูท่ี่ใกลบ้านประตู เม่ือขา้ว นํ้า ของกิน ของบริโภคเป็นอนัมากเขาเขา้ไปตั้งไวแ้ลว้ 

แต่ญาติไร ๆ ของสัตวเ์หล่านั้นระลึกไม่ได ้ เพราะกรรมเป็นปัจจยั เหล่าชนผูอ้นุเคราะห์ยอ่มให้นํ้ า

และโภชนะอนัสะอาด ประณีตสมควรแก่ญาติทั้งหลายตามกาลดุจทานท่ีมหาบพิตรทรงถวายแลว้

ฉะนั้น ดว้ยเจตนาอุทิศวา่ ขอทานน้ีแลจงสําเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลายของเรา

จงเป็นสุขเถิด ส่วนเปรตผูเ้ป็นญาติเหล่านั้น พากนัมาชุมในท่ีนั้น เม่ือขา้วและนํ้ ามีอยูบ่ริบูรณ์ ยอ่ม

อนุโมทนาโดยเคารพวา่ เราไดส้มบติัเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด ขอญาติของเราเหล่านั้นจงมีชีวิตอยู่

ยืนนานการบูชาเป็นอนัพวกญาติไดท้าํแลว้แก่เราทั้งหลาย และญาติทั้งหลายผูใ้ห ้ก็ไม่ไร้ผล เพราะ

ในเปรตวสิัยนั้น ไม่มีกสิกรรม ไม่มีโครักขกรรม ไม่มีการคา้ขายเช่นนั้น ไม่มีการซ้ือการขายดว้ยเงิน 



 

๘๑ 

 

เปรตทั้งหลายผูไ้ปในปิตติวิสัย ย่อมเยียวยาอตัภาพดว้ยทานท่ีญาติหรือมิตรให้แลว้แต่มนุษยโ์ลกน้ี 

นํ้าฝนอนัตกลงในท่ีดอน ยอ่มไหลไปสู่ท่ีลุ่ม ฉนัใด ทานอนัญาติหรือมิตรให้แลว้ในมนุษยโลกน้ี 

ยอ่มสําเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกนั ห้วงนํ้ าใหญ่เต็มแลว้ ย่อมยงัสาครให้เต็มเป่ียม              

ฉันใด ทานอนัญาติหรือมิตรให้แล้ว แต่มนุษยโลกน้ี ย่อมสําเร็จผลแก่เปรตทั้งหลาย ฉันนั้น

เหมือนกนั กุลบุตรเม่ือระลึกถึงอุปการะท่ีท่านทาํแลว้ในกาลก่อนว่า ญาติมิตรและสหายไดใ้ห้

ส่ิงของแก่เรา ไดช่้วยทาํกิจของเรา ดงัน้ี พึงให้ทกัษิณาแก่เปรตทั้งหลาย ความเศร้าโศกหรือความร่ํา

ไรอย่างอ่ืน ไม่ควรทาํเลย เพราะความร้องไห้เป็นตน้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เปรตทั้งหลาย ญาติ

ทั้งหลายยอ่มดาํรงอยู่โดยปกติธรรมดา อนัทกัษิณาน้ีแลท่ีท่านเขา้ไปตั้งไวดี้แลว้ในสงฆ์ ให้แลว้ 

ยอ่มสําเร็จประโยชน์แก่เปรตนั้นโดยพลนั ส้ินกาลนานญาติธรรมมหาพิตรไดแ้สดงให้ปรากฏแลว้ 

การบูชาอนัยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลาย มหาพิตรทรงทาํแลว้ และกาํลงักายมหาบพิตรไดเ้พิ่มให้แก่ภิกษุ

ทั้งหลายแลว้ บุญมีประมาณไม่นอ้ยมหาบพิตรไดท้รงขวนขวายแลว้42

๔๓ 

ปุพพเปตพล ีหมายถึง การทาํบุญอุทิศใหผู้ต้าย ตามประเพณีนิยมของตระกูล เช่น ทาํบุญ ๗ 

วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั ทาํบุญปี ทาํบุญในเทศกาลตรุษ ซ่ึงมีความเป็นมาดงัต่อไปน้ี 

การทาํปุพพเปตพลี น้ีพระเจา้พิมพิสารไดท้รงกระทาํภายหลงัแต่ทรงนบัถือพุทธศาสนา

แลว้ แต่เล้ียงและถวายไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์แทนในวนัทาํปุพพเปตพลีนั้น พระเจา้พิมพิสาร

เชิญเสด็จพระศาสดา พร้อมดว้ยภิกษุสงฆ์ไปองัคาสท่ีพระราชนิเวศน์ พระสงฆ์ฉันเสด็จแลว้ทรง

บริจาคไทยธรรมต่าง ๆ รวมทั้งผา้ดว้ยแก่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ทรงอุทิศบุรพบิดร พระศาสดาทรง

อนุโมทนาดว้ยคาถามีคาํว่า “อทาสิ เม อกาสิ เม” เป็นตน้ แปลความว่า “ญาติก็ดี มิตรก็ดี ระลึกถึง

อุปการะอนัท่านทาํแลว้ในกาลก่อนวา่ ท่านไดใ้ห้แลว้แก่เรา ท่านไดท้าํแลว้แก่เราเป็นญาติเป็นมิตร 

เป็นสหายของเราพึงใหท้กัษิณาเพื่อเปตชน ไม่พึงทาํการร้องไหเ้ศร้าโศกรําพนัถึง เพราะการทาํอยา่ง

นั้นไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เปตุชนญาติทั้งหลาย ยอ่มตั้งอยูอ่ยา่งนั้น  

ส่วนทกัษิณาน้ี ท่านทั้งหลายบริจาคทาํให้ตั้งไวใ้นสงฆย์อ่มสําเร็จประโยชน์แก่เปตชนนั้น

โดยฐานะส้ินกาลนานท่านทั้งหลายได้แสดงญาติธรรมน้ีดว้ย ได้ทาํบูชาเปตุชนให้ยิ่งด้วย ไดเ้พิ่ม

กําลังให้แก่ภิกษุทั้ งหลายด้วยเป็นอันได้บุญไม่น้อยและยงัทรงแสดงวิธีทาํปุพพเปตพลี พวก

พราหมณ์มีธรรมนิยมเซ่น และทกัษิณานุปทาน อุทิศบุรพบิดรของเขาเรียกวา่ ศราทธะ ทาํเป็นการ

จรเน่ืองจากเผาศพก็มีทาํเป็นการประจาํปีท่ีบรรจบรอบวนัตายของบุรพบิดร ตน้เดือน หรือตน้ปีก็มี

๔๓ข.ุว.ิ ๒๖/๙๐/๑๒๔-๑๒๕. 

                                                           



 

๘๒ 

 

ทกัษิณานุปาทาน เป็นพิธีการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายท่ีล่วงลบัไปแลว้ นิยมปฏิบติั

กนัคือในงานฉลองหรืองานวนัเกิด43

๔๔  

นิยมนาํอฐิัของบรรพบุรุษหรือของอุปัชฌายอ์าจารยม์าทาํพิธีบงัสุกุลกรวดนํ้ าอุทิศส่วนกุศล

ไปให้เพื่อแสดงถึงความกตญั�ูกตเวทีส่วนกุศลไปให้เพื่อแสดงถึงความกตญั�ูกตเวทีก่อนแลว้จึง

ทาํพิธีบุญเพื่อตวัเองในภายหลงั เช่นการทาํบุญงานอวมงคล  

งานอวมงคล หมายถึง การทาํบุญเก่ียวกบัเร่ืองการตายดงักล่าวแลว้ นิยมทาํกนัอยู ่๒ อยา่ง

คือ ทาํบุญหนา้ศพ ท่ีเรียกวา่ทาํบุญ ๗ วนั ๑๐๐ วนั หรือทาํบุญหนา้วนัปลงศพ อยา่งหน่ึง ทาํบุญอฐิั

หรือทาํบุญปรารภการตาย ของบรรพบุรุษ หรือบุรพบิดรนั้นนิยมเพียง ๓ ชั้น คือ บิดา ๑ปู่  ๑ ทวด 

เป็นผูอ้นัจะพึงเซ่นดว้ยกอ้นขา้วเรียก สปิณฑ แปลวา่ผูร่้วมกอ้นขา้ว บุรพมิตร พน้จากทวดข้ึนไปก็มี

ญาติผูไ้ม่ไดสื้บสายตรงก็ดี เป็นผูจ้ะพึงไดรั้บนํ้ าตรวจเรียก สมาโนทก ผูต้ายไปพลางว่า ขอให้นํ้ า

ระงบัความกระหายของท่านผูน้ั้น ๆ ขา้วบิณฑ์ของพราหมณ์นั้น เขาทาํพิธีเซ่นแลว้โยนให้ทานสัตว์

บา้งกาปศุบา้ง กานั้นเขาถือว่าเป็นนกผี ให้อาหารกินแล้วจะไม่รังควานบุรพบิดรของเขา การทาํ

ทกัษิณาท่ีเรียกว่า ศราทธะของเขา คือ เชิญพราหมณ์มาเล้ียง เสร็จแลว้แจกไทยธรรมผา้เป็นของท่ี

เวน้ไม่ได ้พวกพราหมณ์เอาธุระนกัเพื่อไม่ใหบุ้รพบิดรของเขาหิวกระหายและเปลือยกาย 

การเซ่น และศราทธะอุทิศบุรพบิดร พวกวรรณะอ่ืนมีกษตัริยเ์ป็นตน้ก็ทาํเหมือนกนัในการ

ทาํศราทธะ คงเอาพวกพราหมณ์เป็นปฏิคาหก ไม่กล่าวถึงการเล้ียง ชะรอยพวกพราหมณ์ไม่ฉนัของ

ท่ีวรรณะอ่ืนทาํธรรมเนียมน้ีเน่ืองมาถึงพวกไทยเรา การทาํขา้วบิณฑ์ คือ เอาขา้วกรอกในกรวย

ใบตองคว ํ่าลงบนภาชนะมีพานมีกบัขา้วของกินเรียงรายบา้งเล็กน้อยประดบัดอกไมส้ดหรือด้วย

เคร่ืองประดบัอยา่งอ่ืนมีธูปเทียนติดตั้งเป็นเคร่ืองสักการะในวนัเทศกาล คือ ในวนัสารทในวนัตรุษ 

ในวนัสงกรานต์ตรงกบัข้าวบิณฑ์ของพราหมณ์ การกรวดนํ้ าเรายงัคงทาํกันอยู่จนบดัน้ีในเวลา

พระสงฆ์อนุโมทนาแต่ใช้ภาชนะเช่นขวด หรือจอกมีภาชนะอีกใบหน่ึง เช่น ขนัหรือถาดรับนํ้ า

กรวดแลว้เอาไปเทท่ีดินหรือกรวดลงดินทีเดียว การเปล่ียนความนึกคิดเป็นการให้ส่วนบุญตามวิธี

ทางพระพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงตามความอนุโมทนาคาถาน้ี เป็นอนัว่าพระองค์ทรงอนุมติัการทาํ

ทกัษิณาท่ีเรียกวา่ ศราทธะ อุทิศบุรพบิดรของพวกพราหมณ์ แต่ไม่อาํนวยตามการเซ่น แต่ขยายให้

กวา้งจากบุรพบิดรสามชั้น โดยท่ีสุดเพียงเป็นมิตรเป็นสขาทาํอุทิศให้ ก็ควรทกัษิณาอุทิศคนตายทัง่

ไปอยา่งน้ีเรียกวา่ ทกัษิณานุปทาน แปลวา่ การตามเพิ่มใหท้กัษิณาบา้ง เรียกวา่ มตกทาน  

๔๔พระครูอรุณธรรมรังษี (เอ่ียม สิริวณฺโณ), มนต์พธีิแปล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

อกัษรสมยั, ๒๕๕๔), หนา้ ๑๗๖-๑๗๗. 

                                                           



 

๘๓ 

 

มตกทาน แปลวา่ การใหอุ้ทิศผูต้ายบา้ง เรียกวา่ ปุพพเปตพลี ยอ่มบาํรุงความรักความนบัถือ

ในบุรพบิดรของตนใหเ้จริญกุศล ส่วนกตญั�ูกตเวทีเป็นทางมาแห่งความรุ่งเรืองแห่งสกุลวงศ ์

๓.๔.๔ ราชพล ี

ราชพลี หมายถึง การเสียภาษีอากรใหก้บัรัฐบาลตามขนมธรรมเนียม ตามกฎหมายท่ีรัฐบาล

ได้ตราข้ึนไว ้เพื่อบาํรุงกําลังส่วนรวม เพื่อให้ความมั่นคงสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ เช่น บาํรุง

พระราชาช่วยเหลือทางราชการ เสียภาษีให้รัฐ การกระทําให้มีกําลังโดยอาศัยอํานาจรัฐ นัน่คือการ

ช่วยเหลือทางราชการจะทาํให้เราเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความเคารพเกรงใจจากเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง 

และยงัอาจไดรั้บประกาศเกียรติคุณหรือเหรียญตราตามระเบียบราชการดว้ย  

ดงัมีเร่ืองเล่าตามขอ้เทจ็จริงในสมยัรัชกาลท่ี ๕-๖ ทาํนองเดียวกนัวา่อาต่ีหอบเส่ือผืนหมอน

ใบจากเมืองจีน มาพึ่งโพธิสมภารเจา้กรุงสยาม ดว้ยความฉลาดขยนัทาํมาหากิน และเก็บหอมรอม

ริบจนกระทั้งไดเ้ป็นเจา้สั่ว ภายหลงัจึงคิดตอบแทนแผน่ดินดว้ยการช่วยเหลือทางราชการ เช่น สร้าง

ถนนสร้างสะพาน ซ้ือท่ีดินบริจาคใหท้างราชการ ฯลฯ ความทราบไปถึงลน้เกลา้เจา้อยูห่วั  

ต่อมาจึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นคุณหลวง คุณพระ หรือพระยา ตามสมควรแก่บุคคล ทาํให้ฐานะ

ของเจา้สวัเหล่าน้ี มีความมัน่คงยิง่ข้ึนน้ีเป็นตวัอยา่งของการทาํราชพลีในสมยัท่ีพอยงัเล่ากนัได ้ตาม

ตวัอยา่งคาํแปลท่ียกมา การบาํรุงพระราชาโดยตรงเช่น การทูลเกลา้ถวายส่ิงใดส่ิงหน่ึงแสดงถึงความ

จงรักภกัดี  

การช่วยเหลือทางราชการก็จะไดรั้บการยกย่องตามสมควรแก่กรณี ส่วนการเสียภาษีให้รัฐ

โดยถูกตอ้งก็ไม่ตอ้งวิตกกงัวลว่าจะมีเจา้หนา้ท่ี ท่ีรัฐมาขู่กรรโชก เร่ืองภาษียอ้นหลงัอยา่งไรก็ตาม

ราชพลีโดยนยัใดก็ตาม ตอ้งใชโ้ภคทรัพยห์รือเงินเกือบทั้งนั้น ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงตรัสประโยชน์

ของการแสวงหาเงินก็เพือ่ใชเ้ป็นราชพลีดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

๓.๔.๕ เทวตาพล ี

เทวตาพลี หมายถึง การบูชาเทวดาอารักษ์ ตามเทวสถานต่าง ๆ ท่ีประชาชนเคารพนบัถือ

บูชาโดยเฉพาะผูนิ้ยมบูชาพระภูมิเจา้ท่ีและการทาํบุญอุทิศให้เทวดาขอ้น้ีก็เช่นเดียวกบัปุพพเปตพลี

การทาํบุญอุทิศใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้นัน่ เป็นส่ิงท่ีแสดงโดยขอ้เท็จจริง ไม่ไดท้าํให้เรามีกาํลงัเขม้แข็ง

หรือมัน่คงอย่างไรแต่การบูชาบ่วงสรวงเทวดาก็มีอยู่ทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นชนชาติศาสนาใด 

ต่างกนัก็แต่เพียงรายละเอียดเท่านั้น  

มีเร่ืองปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรตอนหน่ึง สุนีธะ และวสัสการะ ซ่ึงเป็นอาํมาตย์

ผูใ้หญ่แห่งแควน้มคธไดรั้บราชโองการเพื่อมาสร้างเมืองคือ ค่ายทหาร ท่ีปาฏลีคาม เพื่อป้องกนัการ

รุกรานจากแควน้ของพวกวชัชี ตดัต้นไมป้ราบพื้นท่ีเป็นตน้ เพื่อสร้างเมืองนั้นก่อให้เกิดความ

เดือดร้อน และไม่พอใจแก่บรรดาเทวดาซ่ึงสถิตอยู่ในสถานท่ีนั้น ๆ พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมา 



 

๘๔ 

 

บรรดามหาอาํมาตยจึ์งนิมนตพ์ระพุทธเจา้พร้อมภิกษุทั้งหลายฉนัภตัตาหารเพื่อเป็นการฉลองเมือง

ใหม่ หลงัจากเสร็จภตัรกิจแลว้ พระพุทธเจา้ไดต้รัสอนุโมทนาดว้ยบทวา่ 

บณัฑิตสําเร็จการอยู่ในประเทศใด ย่อมเช้ือเชิญท่านผูมี้ศีล ผูส้ํารวมแล้ว

ประพฤติพรหมจรรย ์ให้บริโภคในประเทศนั้น ไดอุ้ทิศทกัษิณาทานให้แก่เทวดาท่ี

มีอยู ่ณ ท่ีนั้นเทวดาเหล่านั้น ไดรั้บบูชาแลว้ ยอ่มบูชาตอบแต่นั้น ยอ่มอนุเคราะห์เขา 

เหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรท่ีเกิดแต่อก ฉะนั้น บุรุษผูอ้นัเทวดาอนุเคราะห์แล้ว 

ยอ่มเห็นความเจริญทุกเม่ือ ๔๕ 

 

ตามนยัน้ี จะเห็นไดว้่าการทาํบุญอุทิศให้เทวดา จะทาํให้เป็นท่ีชอบใจ ยินดี เป็นท่ีรักของ

เทวดา และเทวดาเหล่านั้นจะไดค้อยช่วยเหลือ คุม้ครอง ป้องกนัใหเ้ป็นอยูสุ่ขสบาย นัน่คือ โอกาสท่ี

จะเดือดร้อนในเร่ืองต่าง ๆ ก็จะหมดไปหรือน้อยลงโอกาสท่ีจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีมากข้ึน 

ดงันั้น การทาํบุญอุทิศให้เทวดา จึงจดัเป็นพลีกรรม คือการกระทาํให้มีกาํลงัอีกอย่างหน่ึง และ

พระพุทธเจา้ได้ตรัสไวว้่าการแสวงหาโภคทรัพย ์เพื่อเทวตาพลีทาํนองน้ีนั่นเองบรรดาพลีกรรม

เหล่าน้ี บางท่านอาจสงสัยวา่มีการจดัลาํดบัความสาํคญัอยา่งไร  

บรรดาญาติพี่นอ้งสําคญักวา่แขกหรือคนทัว่ไป รวมความวา่ ญาติพลี (การสงเคราะห์ญาติ) 

ไวก่้อน อติถิพลี (การตอ้นรับแขกส่วน) ปุพพเปตพลี (การทาํบุญอุทิศใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้) ซ่ึงเป็นคาํ

กลาง ๆ นั่นคือ ผูต้ายท่ีเราทาํบุญอุทิศไปให้จะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติก็ได้ จดัเป็นลาํดบัท่ีสาม 

ประเด็นน้ีบ่งให้เห็นวา่ คนท่ีสําคญักว่าคนตายอนัดบัท่ีส่ี คือ ราชพลี (ช่วยเหลือทางราชการ) และ

อนัดบัสุดทา้ย คือ เทวตาพลี (ทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา) จะเห็นไดว้า่ราชการและเทวดาทั้งสองน้ี จดัเป็น

ผูมี้อาํนาจทัว่ไปเหนือเรา หรือเป็นผูป้กครองดูแลและอาจให้คุณให้โทษแก่เราได ้ โดยราชการมี

อาํนาจในโลกแห่งชีวิตท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไป ส่วนเทวดามีอาํนาจให้โทษแก่เราได้ เทวดามีอาํนาจ

เหนือโลกซ่ึงยากท่ีจะสังเกตได ้การท่ีจดัราชพลีให้ก่อนเทวตาพลี อาจบ่งช้ีไดว้า่ อาํนาจในโลกแห่ง

ชีวติจริงมีความสาํคญักวา่อาํนาจเหนือโลก อน่ึง สามขอ้แรก (ญาติพลี อติถิพลี และปุพพเปตพลี) มี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเรา และมีความเท่าเทียมเสมอกนัโดยฐานนัดร ส่วนสองขอ้หลงั(ราชพลี

และเทวตาพลี) มีความสัมพนัธ์กบัเราในลกัษณะผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครอง หรือเป็นผูมี้อาํนาจ

เหนือกวา่เราโดยฐานนัดร  

สรุป ญาติพลี คือ การสงเคราะห์ญาติ ซ่ึงตกอยูใ่นสถานะลาํบากตอ้งการความช่วยเหลือโดย

ประสบภยัพิบติัต่าง ๆ ก็ดี คราวป่วยไขก้็ดี คราวเข็ญใจก็ดี ไม่ดูหม่ินดูแคลอน ช่วยเหลือตามกาํลงั 

๔๕ว.ิม. ๕/๗๓/๗๓. 

                                                           



 

๘๕ 

 

ตามสถานะของตน ให้ญาติได้ความอุ่นใจ มีกาํลงัใจทาํมาหากินเพื่อดาํรงชีพอยู่ในโลกเป็นสุข

สืบไปอติถิพลี ตอ้นรับแขกผูม้าถึงถ่ินดว้ยอาหาร ท่ีพกั และปัจจยัดว้ยโอภาปราศรัย ตามสถานะตาม

สมควร ปพพเปตพลี ทาํบุญอุทิศให้ผูต้าย ตามประเพณีนิยมของตระกูล เช่น ทาํบุญ ๗ วนั ๑๐๐ วนั 

ทาํบุญปี ทาํบุญในเทศกาลการตรุษ ราชพลี เสียภาษีอาการให้รัฐบาล ตามขนบธรรมเนียม ตาม

กฎหมายท่ีรัฐบาลไดต้ราข้ึนไว ้เพื่อบาํรุงกาํลงัส่วนรวม เพื่อให้ความมัน่คงสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ 

เทวตาพลี บูชาเทวดาอารักษ ์ตามเทวสถานต่าง ๆ ท่ีประชาชนเคารพนบัถือ บูชาโดยเฉพาะผูนิ้ยม

บูชาพระภูมิเจา้ท่ีก็จดัเขา้ในขอ้น้ี 

 

๓.๕ ลกัษณะของการทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

การท่ีบุคคล ไดก้ระทาํการทาํพลีกรรมต่อบุคคล และวตัถุนั้น เพราะไดเ้ห็นคุณค่าแห่งคุณ

งามความดีของบุคคลและวตัถุนั้น ๆ การทาํพลีกรรมบุคคลตอ้งเน้นถึงตวับุคคลหรือกิริยาอาการท่ี

ได้แสดงออกมา ควรดูกันนาน ๆ อย่างคาํกล่าวท่ีว่าหนทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจน์คนไม่ใช่ดู

เพียงแต่บุคลิกลกัษณะว่า เป็นบุคคลท่ีดูภูมิฐานน่าเช่ือถือ ทาํความเคารพหรือยอมรับในตวัของเขา

เสียอาการอย่างน้ีอาจก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและครอบครัวได ้เพราะบุคคลท่ีดี และไม่ดีในสังคม

ปัจจุบนัน้ีก็มีมาก ลกัษณะของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ปรากฎลกัษณะของการ

ทาํพลีกรรมทางดา้นบุคคลและลกัษณะของการทาํพลีกรรมทางดา้นวตัถุ  

๓.๕.๑ ลกัษณะของการทาํพลกีรรมด้านบุคคล 

บุคคลท่ีควรทาํพลีกรรม หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตอ้งตามหลกัมงคลดว้ยการเร่ิมจาก

การพฒันาตนเองตามฐานะของการสร้างชีวติ มีการไม่คบคนพาล คบหาบณัฑิตรู้จกัพลีกรรมบุคคล

ท่ีควรทาํพลีมีการศึกษาดี เป็นพหูสูต คงแก่เรียนมีระเบียบวินยัเป็นแนวทางแห่งการปฏิบติัเล้ียงดู

มารดาบิดา บุตรภรรยา พร้อมดว้ยการสงเคราะห์ญาติ ตามท่ีกล่าวมาน้ีเป็นขั้นแรกของการสร้างฐาน

ในการดาํเนินชีวติ บุคคลท่ีควรทาํพลีกรรมหรือปูชนียบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการสักการะพลีกรรมมี 

๕ ประเภท  

๑. พระสัมมาพุทธเจา้ พระองคท์รงเป็นปูชนียบุคคลของพุทธบริษทัใน ฐานะทางถึงพร้อม

ดว้ยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ทรงตั้งพระศาสนาประกาศสัจธรรมให้

มวลมนุษยชาติทัว่โลกไดเ้กิดความเขา้ใจ เกิดแสดงสวา่งทางปัญญาเวน้จากความชัว่กระทาํแต่ความดี 

และทาํใจใหบ้ริสุทธ์ิ เพื่อหลุดพน้จากความทุกขค์วามเดือดร้อนได ้

๒. พระอริยสงฆส์าวก พระสงฆเ์ป็นปชูนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน ในฐานะเป็นผูป้ฏิบติั

ดีปฏิบติัชอบ ปฏิบติัธรรมปฏิบติัสมควร เป็นเน้ือนาบุญของปวงชนชาวโลก เป็นผูมี้คุณูปการต่อ

ศาสนาและประกาศพระศาสนาสืบต่อกนัมา 



 

๘๖ 

 

๓. มารดา บิดา เป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดา ในฐานะเป็นผูใ้ห้กาํเนิดและเล้ียงดูมาตั้งแต่

ถือกาํเนิด เกิดออกมาจนเติบโต เป็นพระพรหมและบุรพจารยข์องบุตรธิดา 

๔. ครู อาจารย ์เป็นปูชนียบุคคล ของศิษยานุศิษย ์ฐานะเป็นผูอ้บรมสั่งสอนประสาธน์ศิลปะ

วิทยาแนะนาํดี ให้เรียนดี ไม่ปิดบงัอาํพราง ยกยอ่งให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝงูและทาํความดีปกป้อง

ศิษยใ์นทิศทั้งปวง 

๕. พระมหากษตัริยเ์ป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร ในฐานะทรงเป็นประมุขของชาติและ

ทรงทศพิธราชธรรม บาํบดัทุกขบ์าํรุงแก่ปวงประชาราษฎร์ 

บุคคลดงักล่าวขา้งตน้นั้น จดัเป็นปูชนียบุคคล ควรค่าแก่การทาํพลีกรรมดว้ยการประพฤติ

ปฏิบติัตามเป็นอยา่งยิ่ง เพราะจกัทาํให้บุคคลผูท้าํพลีกรรมนั้น พบแต่ความสุขทั้งทางกาย ทางวาจา 

และทางใจไม่พบประสบซ่ึงความทุกขท์ั้งหลาย ซ่ึงบุคคลท่ีควรทาํพลีกรรม ดว้ยการใส่ใจบาํรุงเล้ียง

ดูและใหค้วามสาํคญัเคารพนบัถือ ตามสมควรแก่ฐานะดุจไฟ เรียกวา่ อคัคิปาริจาริยา ไฟท่ีควรบาํรุง

มี ๓ อยา่ง  

๑. อาหุไนยคัคิ ไฟอนัควรแก่ของคาํนบัพลีกรรม ไดแ้ก่ บิดามารดา 

๒. คหปตคัคิ ไฟของเจา้บา้น ไดแ้ก่ บุตรภรรยา และคนในปกครอง 

๓. ทกัขิไณยคัคิ ไฟอนัควรทกัษิณา ไดแ้ก่ สมณพราหมณ์ ท่านผูท้าํหน้าท่ีสั่งสอนผดุง

ธรรมผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ45

๔๖  

ไฟทั้งสาม ๓ ชนิดน้ี บุคคลผูคิ้ดท่ีจะครองเรือน ทาํให้ครอบครัวมีความสุข มีความเจริญ

เป็นท่ีเคารพนบัถือในสังคมได ้ควรประพฤติปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอมิให้ขาดตกบกพร่อง ส่วนไฟอีก

ประการหน่ึง คือ ไฟท่ีควรจุดควรดบัควรระวงัตามสมควร ไดแ้ก่ กณัฐคัคิ ไฟเกิดแต่ไมห้รือไฟท่ีก่อ

ข้ึนจากเช้ือเพลิงใชหุ้งตม้ ไฟอย่างน้ีควรก่อข้ึนก่อแลว้ควรเอาใจใส่ระมดัระวงัเสร็จกิจแลว้ควรดบั

แลว้ควรเก็บไวต้ามกาละท่ีสมควร46

๔๗   

ดงันั้น คาํสอนเร่ืองไฟกรณีน้ี จึงถือว่าเป็นขอ้ปฏิบติัอนัสําคญัยิ่งสําหรับฆราวาสผูค้รอง

เรือนเม่ือคร้ังพุทธกาล สิงคาลกมาณพ ทาํการกราบไหวทิ้ศทั้ง ๖ โดยทาํตามคาํของบิดาท่ีไดส้ั่งไว้

ก่อนตายแต่ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีบิดาสั่ง ต่อมาไดฟั้งความหมายทิศทั้ง ๖ จากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงมี

ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ จาํแนกความหมายและประเภทของบุคคลตามทิศทั้ง ๖  

๔๖ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙. 
๔๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัสหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๔๐), หนา้ ๘๕-๘๖. 

                                                           



 

๘๗ 

 

๑. ทิศเบ้ืองหนา้หรือทิศตะวนัออก (ปุรัตถิมทิศ) หมายถึง บิดามารดา เพราะท่านเป็นผูมี้

อุปการคุณต่อบุตรธิดามาก ยากท่ีจะหาส่ิงใดมาทดแทนได ้

๒. ทิศเบ้ืองขวาหรือทิศใต ้(ทกัษิณาทิศ) หมายถึง ครูอาจารยร์วมทั้งอุปัชฌายแ์ละครูผูส้ั่ง

สอนทุกระดบัชั้น จดัว่าเป็นผูมี้พระคุณต่อบรรดาศิษยทุ์กคน ท่านสั่งสอนศิลปวิทยาแก่ศิษยทุ์กคน

โดยไม่ปิดบงั 

๓. ทิศเบ้ืองหลงัหรือทิศตะวนัตก (ปัจฉิมทิศ) หมายถึง บุตรภรรยา เป็นเพื่อนร่วมทุกขร่์วม

สุขใหค้าํปรึกษาท่ีดีแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีในการรับผดิชอบภายในบา้นไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

๔. ทิศเบ้ืองซ้ายหรือทิศเหนือ (อุตรทิศ) หมายถึง มิตรสหาย ผูร่้วมทุกข์ร่วมสุขในเวลา

ทาํงาน หรือใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือคราวจาํเป็น 

๕. ทิศเบ้ืองตํ่าหรือทิศเบ้ืองล่าง (เหฏฐิมทิศ) หมายถึง ลูกจา้งหรือลูกนอ้ง ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมดูแลของตน ยอมตวัเป็นผูรั้บทาํงาน ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ใหแ้ก่ตน 

๖. ทิศเบ้ืองบนหรือเบ้ืองสูง (อุปริมทิศ) หมายถึง สมณพราหมณ์ ผูส้งบจากบาปอกุศลผู ้

ประพฤติดีปฏิบติัชอบ ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆส์ามเณร เพราะเป็นผูสู้งโดยเพศและโดยคุณ47

๔๘ 

การพลีกรรม จะมีผลหรือไม่ข้ึนอยูท่ี่การกระทาํของบุคคล การพลีกรรมจึงเป็นกิริยาท่ีแสดงออก

ทางร่างกายวาจาและจิตใจ ในรูปแบบของการทาํความเคารพ พูดจา และความอ่อนน้อมต่อผูอ่ื้น 

การใหค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ดว้ยลกัษณะของการให ้หรือการบริจาคส่ิงของตามสมควรแก่กาํลงั

ทรัพยข์องตนและใหค้วามเคารพเช่ือฟังต่อบุคคลผูเ้ป็นใหญ่หรือเป็นผูน้าํถูปารหบุคคลเจดีย ์ 

๓.๕.๒ ลกัษณะของการทาํพลกีรรมทางด้านวตัถุ 

การพลีกรรม ต่อปูชนียวตัถุยอ่มมีผลอานิสงส์มาก กล่าวคือทาํให้ไดบ้งัเกิดในภพภูมิท่ีสูง ๆ 

และสามารถบรรลุมรรคผลตามลาํดบัขั้นนั้น ๆ ตั้งแต่โสดาบนัถึงพระอรหันต์ได ้แต่สําหรับบุคคลผูไ้ม่

กระทาํพลีกรรม ไม่ให้ความเคารพ ย่อมทาํให้ไปบงัเกิดในภพภูมิชั้นตํ่ามีอเวจีนรกลกัษณะของการ

ทาํพลีกรรมทางดา้นวตัถุปรากฏมีสังเวชนียสถานถูปารหบุคคล การทาํพลีกรรมทางดา้นวตัถุ ดงัน้ี 

๑. สังเวชนียสถาน คือ สถานท่ีบุคคลผูมี้ศรัทธาควรระลึกนึกถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ

และพระมหากรุณาคุณ ของพระพุทธเจา้ท่ีพระองคท์รงก่อตั้ง พระพุทธปรัชญาให้เป็นท่ีปรากฏแก่

ชาวโลกสังเวชนียสถาน ๔ แห่งน้ี กุลบุตรผูมี้ศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจดัเท่ียวจาริกไป

ยงัสังเวชนียสถาน เพื่อการทาํพลีกรรมดว้ยจิตเล่ือมใส เพราะมีความระลึก ๔ ประการ คือ 

๑. พระตถาคตประสูติในท่ีน้ี 

๒. พระตถาคตทรงยงัพระอนุตตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีน้ี 

๔๘ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๑๔๔. 

                                                           



 

๘๘ 

 

๓. พระตถาคตยงัอนุตตรธรรมจกัรใหเ้ป็นไปในท่ีน้ี 

๔. พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว้ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีน้ี ชนใดเท่ียวจาริก

ไปยงัพระเจดีย ์มีจิตเล่ือมใส เม่ือตายจกัเขา้สู่สุคติในโลกสวรรค ์

๒. ถูปาหรบุคคล เป็นสถูปสาํหรับบรรจุอฐิั บริขารของบุคคลท่ีควรพลีกรรมมี ๔ ประเภท  

๑. พระสัมมาพุทธเจา้ 

๒. พระปัจเจกพุทธเจา้ 

๓. สาวกของพระตถาคตเจา้ 

๔. พระเจา้จกัรพรรดิ 

เม่ือชนเหล่าใด เป็นอนัมาก ยงัจิตให้เล่ือมใสว่า น้ีเป็นสถูปของพระผูมี้พระภาคเจา้ ของ

พระปัจเจกพุทธเจา้ และพระอรหันต์สาวก เม่ือเห็นสถูปเจดียแ์ล้วทาํจิตให้เล่ือมใส ย่อมสู่สุคติ 

แมแ้ต่ในพระเจา้จกัรพรรดิเม่ือเห็นสถูปของพระธรรมราชาหรือพระมหากษตัริยทุ์กพระองค์ยงัจิต

ใหเ้ล่ือมใสในพรคุณพระองค ์เม่ือตายจกัเขา้สู่สุคติในโลกสวรรค4์8

๔๙  

มงคลสูตร จดัการพลีกรรมบุคคลท่ีควรพลีกรรม เป็นอุดมมงคลประการหน่ึงพระพุทธองค์

ทรงตรัสไวว้า่ การพลีกรรมของผูอ่ื้นท่ีพลีกรรมท่านผูมี้ตนอนัอบรมแลว้คนหน่ึงแลแมเ้พียงครู่หน่ึง

ประเสริฐกวา่ผูบ้าํเรอไฟป่าตั้งร้อยปี 

๓. เจดีย์ หมายถึง ส่ิงก่อสร้างในพระพุทธศาสนา อนัควรแก่การเคารพนบัถือพลีกรรมทั้ง

สร้างเพื่อบรรจุอฐิัธาตุ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเป็นท่ีระลึก49

๕๐ 

ส่ิงใดก็ตามท่ีใชเ้พื่อระลึกถึงพระพุทธเจา้ หรือคาํสอนส่ิงนั้นเรียกวา่ไดว้า่เป็นเจดีย์50

๕๑  

พุทธเจดีย ์คือ ส่ิงท่ีระลึกนึกถึงในพระพุทธปรัชญาเถรวาท เช่นสมยัเม่ือพระพุทธองค์ยงั

ดาํรงพระชนมอ์ยูน่ั้นพุทธศาสนิกชนนบัถือกนัแต่พระไตรสรณะคม คือ พระพุทธเจา้ ๑ พระธรรม

คาํสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ๑ พระสงฆ์พุทธสาวกทั้งหลาย ๑ ต่อเม่ือพระพุทธองค์เสด็จดบัขนั

ปรินิพพานแลว้จึงเกิดพุทธเจดียข้ึ์นในพระพุทธศาสนา51

๕๒ 

๔๙ที.ม. ๑๐/๑๓๑/๑๑๓. 
๕๐สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 

พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์ติชน, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๓. 
๕๑เอเดียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลโดย ภทัรพร สิริกาญจนและคณะ, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗), หนา้ ๑๕๐. 
๕๒พเยาว ์ศรีหงส์, เมืองแห่งผ้ากาสาวพัสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ,์ ๒๕๒๖), หน้า 

๑๐๔. 

                                                           



 

๘๙ 

 

เจดีย ์หรือพุทธเจดียน์ั้น นิยมแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของการสร้างอนุสรณ์หรือ

วตัถุท่ีใชบ้รรจุไวใ้นพระเจดียใ์นมหาปรินิพพานสูตรไดแ้บ่งพระเจดียไ์ว ้๔ ประเภท คือ 

๑. ธาตุเจดีย์ บรรจุพระสารีริกธาตุทั้ง ๘ ส่วนท่ีโทณพราหมณ์แบ่งปันและอันเชิญไป

ประดิษฐานท่ีพระสถูปบรรจุไว ้เพื่อเป็นท่ีมนสัการกราบไหวแ้ละทาํการสักการะพลีกรรม 

๒. ธรรมเจดีย ์คือ เจดียท่ี์บรรจุพระธรรมคาํสอน เช่น บรรจุในลานจารึกพุทธพจน์ท่ีแสดง

หลกัปฏิจจสมุปปาท 

๓. บริโภคเจดีย ์เจดียคื์อส่ิงหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้เคยใชส้อยอยา่งแคบหมายถึงตน้โพธ์ิ

อยา่งกวา้งขวางหมายถึงสงัเวชนียสถาน ๔ ตาํบลท่ีทรงบริโภค เช่น บาตร จีวร และบริขารอ่ืน ๆ 

๔. อุทเทสิกเจดีย ์เจดียท่ี์สร้างอุทิศแก่พระพุทธเจา้ไดแ้ก่พรพุทธรูป  

ทั้งน้ียงัรวมถึงประติมากรรมต่างๆ ท่ีสร้างดว้ยถาวรวตัถุมีค่ามากนอ้ยบา้ง เช่น ทาํดว้ยเงิน

ทอง แกว้มณี ศิลาโลหะ ดิน ปูน และไม้52

๕๓ 

สรุป วา่ ลกัษณะการทาํพลีกรรม ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นหลกัการปฏิบติัเพื่อความเจริญกา้วหนา้

แห่งชีวิต ข้อสําคญัอยู่ท่ีการรู้จกัเลือกทาํพลีกรรมบุคคล หรือวตัถุท่ีควรทาํพลีกรรม ด้วยเหตุน้ี

พุทธศาสนิกชนควรทาํพลีกรรมในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อนาํพาให้ตนเอง และครอบครัวได้รับ

ประโยชน์ความสุขจากการทาํพลีกรรมอยา่งแทจ้ริง และจะเห็นไดว้า่ลกัษณะของการทาํพลีกรรมใน

พุทธปรัชญาเถรวาท มีลกัษณะของการทาํพลีกรรมทางดา้นบุคคล เพื่อมุ่งหวงัในการทาํพลีกรรม 

บุคคลท่ีควรพลีกรรม และลกัษณะของพลีกรรมทางดา้นวตัถุ ปูชนียวตัถุ และปูชนียสถาน เพื่อเคารพ

สักการะเป็นสัญลกัษณ์ทางพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๓.๖ สรุปพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

พลีกรรมท่ีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ความหมายของพลีกรรม คือ การสละส่ิงของท่ี

ไดม้าตามกาํลงัของตนไดแ้ก่บุคคลท่ีเคารพนบัถือ ท่ีสําคญัคือมีเป้าหมาย เพื่อการใช้จ่ายทรัพยใ์ห้

เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเอง และอนุเคราะห์ญาติมิตรบริวารตามความเช่ือ และความเป็นมา

ของการทาํพลีกรรมเกิดข้ึนจากความเช่ือเดิมมี ๓ ประการ คือ  ๑) การพลีกรรมยญั ไดแ้ก่การบาํรุง

พืชพนัธ์ุธญัญาหาร และการส่งเสริมการเกษตรทาํนุบาํรุงขา้ราชการ ๒) การแสวงหาความบริสุทธ์ิ 

จะตอ้งมีความประพฤติดีปฏิบติัชอบ ดว้ยไม่ควรยึดติดหลงงมงาย ๓) การแสดงความเคารพกนัใน

ระบบวรรณะ ดว้ยการยอมรับนบัถือ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิดความสงบสุขสมดุลยก์นั

๕๓พระครูกัลยาสิทธิวฒัน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม), พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ, 

(กรุงเทพมหานคร : ศุภวนิชการพิมพ,์ ๒๕๔๑), หนา้ ๑๗๙. 

                                                           



 

๙๐ 

 

ทางธรรมชาติ ส่วนพลีกรรม ท่ีเกิดจากการตั้งคาํสอนข้ึนใหม่โดยอาศยัความเช่ือเดิมมีอยู่เป็น

รากฐานทางความคิด นั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าไม่ควรนาํเอาชีวิตของสัตวอ่ื์นเป็นเคร่ืองสังเวย 

และไม่ควรเป็นไปในทางแห่งความหลงงมงายในอาํนาจลึกลบั หรืออิทธิปาฏิหาริยด์้วยการใช้

ทรัพยากรให้ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์แต่เม่ือพระองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ จึงนาํเอาหลกัคาํสอนท่ีมี

เหตุมีผล และเป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ 

จุดมุ่งหมายในการทาํพลีกรรมมีอยู ่๒ ประการ คือการทาํพลีกรรมตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ 

ดว้ยการสงเคราะห์ผูท่ี้สมควรสงเคราะห์ดว้ยการช่วยเหลือให้คาํแนะนาํให้สามารถช่วยเหลือตวัเอง

ได ้และการทาํพลีกรรมดว้ยการอนุเคราะห์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคล และวตัถุท่ีควรแก่การเคารพ ส่วน

พลีกรรม มี ๕ คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ทั้ง ๕ ลกัษณะของพลีกรรมใน

พุทธปรัชญาเถรวาทน้ีเป็นลกัษณะของการทาํพลีกรรมทางดา้นบุคคล เพื่อความมุ่งหวงัในการทาํพลี

กรรมกับบุคคลผูมี้คุณงามความดี และทางด้านวตัถุปูชนียบุคคลและปูชนียสถาน เพื่อเคารพ

สักการะบูชาตามความเช่ือประเพณีท่ีทาํสืบทอดกนัมา  



 

 

บทที ่๔ 

วเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

พลีกรรม ถือไดว้่ามีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยม์าก เพราะถือไดว้่าเป็นการ

แสดงออกในเร่ืองของความกตญั�ู เป็นเร่ืองของการให ้และการตอบแทน ซ่ึงความกตญั�ูจดัไดว้า่

เป็นวหิารของพระ และเป็นมารดาของความดีทั้งปวง ผูใ้ดเป็นคนกตญั�ูบา้นของผูน้ั้นช่ือวา่เป็นป่า

แห่งการบาํเพญ็ตบะ แสงสว่างของดวงตะวนัย่อมขจดัความมืดฉันใด ความกตญั�ูก็ถือไดว้่าเป็น

เกราะเป็นโล่กาํบงัทาํลายความทรยศและสร้างเกียรติยศ อยู่ในสถานท่ีใดย่อมเกิดสุข โดยเฉพาะ

ปัจจุบนัถึงแมจุ้ดมุ่งหมายคือ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กนัและกนั ให้เกิดความสมดุลตามกฎ

ธรรมชาติก็ตามแต่ส่ิงท่ีมนุษยท์าํในปัจจุบนัลว้นแต่ทาํตาม ๆ กนัมาเท่านั้น หาไดน้าํเอาหลกัการนั้นมา

ประยกุต ์หรือหาความจริงของการทาํพลีกรรมไม่ และจะสรุปคุณค่าพลีกรรมในแต่ละดา้นเพื่อสะดวกแก่

การศึกษาในแต่ละประเด็น ผูว้ิจยัจะนําเสนอการวิเคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทใน

ประเด็นต่อไปน้ี 

๔.๑ วเิคราะห์คุณค่าของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๔.๒ วเิคราะห์คุณค่าดา้นผลของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๔.๓ วเิคราะห์คุณค่าดา้นประโยชน์ของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๔.๔ วเิคราะห์คุณค่าดา้นโทษของการไม่ทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๔.๕ สรุปผลการวเิคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๔.๑ วเิคราะห์คุณค่าของการทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

พลีกรรม หมายถึง การสละและการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้ได้

วางไว ้คือ สงเคราะห์ และอนุเคราะห์บุคคลอ่ืนดว้ยอามิสทาน และสงเคราะห์ดว้ยธรรมเป็นทาน

สามารถแบ่งได ้๒ ประเภท คือ ปูชนียบุคคลและปูชนียสถาน ปูชนียบุคคลคือการสละเพื่อแทนคุณ

มีนํ้าใจดว้ยความอนุเคราะห์เก้ือกูลกนั อีกประการเป็นการสละเพื่อทาํนุบาํรุงศาสนาอารามต่างๆ ท่ี

เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจดว้ยเป็นการตอบแทนคุณเรียกวา่สงเคราะห์ และท่ีขาดไม่ไดอี้กประการ

ก่อนท่ีจะเขา้เร่ืองการทาํพลีกรรม จะตอ้งมีความเช่ือก่อน จึงจะเกิดข้ึนมีข้ึนได ้ถา้ขาดความเช่ือความ

ศรัทธาส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนมีข้ึนยอ่มเป็นไปไดย้าก ความเช่ือในทางพุทธศาสนาเป็นเร่ืองของจิตใจ 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมจะรู้ไดว้่าบุคคลใดมีความเช่ือส่ิงใด มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมเป็นเร่ือง



 

๙๒ 

 

ยาก แต่เราก็พอจะหยัง่รู้ไดบ้า้งจากพฤติกรรม หรือการกระทาํท่ีเขาแสดงออกมาภายนอก โดยอาศยั

เหตุผลเทียบเคียงวา่เขามีความเช่ืออยา่งไร  ดงันั้นความเช่ือตามหลกัพุทธศาสนามีอยู ่๒ ประเภท คือ

ความเช่ือท่ีเกิดจากความยึดมัน่ของอารมณ์อย่างหน่ึง และความเช่ือท่ีเกิดจากเหตุผล หรือการใช้

ปัญญาอีกอยา่งหน่ึง ศรัทธาท่ีประกอบไปดว้ยปัญญา หมายถึงความเช่ือท่ีเกิดข้ึนหลงัจากพิจารณา

ดว้ยเหตุผลแล้ว เห็นว่าส่ิงนั้น ๆ  มีเหตุผลท่ีควรเช่ือจึงเช่ือ  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายถึง

ศรัทธาชนิดน้ี  ศรัทธาชนิดท่ีสองเป็นศรัทธาท่ีประกอบดว้ยโมหะ คือ ความเช่ือโดยไม่ไดใ้ชเ้หตุผล 

พอไดย้ิน ไดฟั้ง และไดเ้ห็นก็เช่ือทนัที จดัว่าเป็นความเช่ือของคนประมาท สัทธาจริต คือคนท่ีมี

นิสัยเช่ือคนง่าย ไม่อยากคิดคน้ปัญหาอะไรมากนกั  

ความหมายของความเช่ือ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ศรัทธา ไวว้า่

หมายถึง ความเช่ือ ความเล่ือมใส และไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ เช่ือ ไวว้า่ หมายถึง เห็นตามดว้ย, 

มัน่ใจ, ไวใ้จ ส่วนแสง  จนัทร์งาม ไดก้ล่าววา่ “ศรัทธาคือวามเช่ือในบุคคล  หรือในส่ิงใดส่ิงหน่ึง วา่

เป็นตามนั้น ในทาํนองเดียวกนัน้ี เสฐียร โกเศศ ก็ไดก้ล่าวไวว้่า ความเช่ือนั้นมี ๒ นยั นยัหน่ึงเป็น

ความเช่ือดว้ยอารมณ์ศรัทธา และอีกนยัหน่ึงเป็นความเช่ือดว้ยปัญญาทางเหตุผล แต่ในทศันะของ

ชะลอ บุญช่วยกล่าววา่ ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับท่ีแสดงถึงความจงรักภกัดี ความศรัทธา และ

การยอมรับในอาํนาจเร้นรับอ่ืน ๆ   

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่เพราะความเช่ือเพราะความศรัทธาน่ีเอง เป็นประเด็นสําคญัทาํให้เกิดมีการทาํ

พลีกรรมในดา้นต่าง ๆ  ดา้นบาํรุงตนเอง ดา้นครอบครัว สังคม การศึกษา และดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต

ดงัต่อไปน้ี 

๔.๑.๑ คุณค่าพลกีรรมด้านการบํารุงตน      

การบํารุงตน ถือไดว้า่เป็นการทาํพลีกรรม เพื่อประโยชน์ในปัจจุบนั เพราะการแสวงโภค

ทรัพยด์ว้ยความยากลาํบาก เพื่อมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัชีวิต ซ่ึงในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการเล้ียง

ชีพให้เป็นสุขไม่ให้เดือดร้อน และไม่ให้เกิดโรคภยัเบียดเบียน ทั้งยงัสามารถบริหารจดัการ ในการ

ประกอบอาชีพรวมถึงการแจกจ่ายโภคทรัพยใ์ห้กบับุคคลขา้งเคียงอยา่งมีปัญญา พระพุทธเจา้ตรัส

ไวใ้นโภคสูตรสามารถสรุปความไดว้า่ บณัฑิตผูส้มบูรณ์ดว้ยศีล ยอ่มรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดงัไฟ 

เม่ือบุคคลออมโภคสมบติัอยู่เหมือนแมลงผึ้ง ผนวกรัง โภคสมบติัยอ่มถึงความสั่งสมดุจจอมปลวก 

อนัตวัปลวกก่อข้ึนฉะนั้น  คฤหสัถใ์นตระกูลผูส้ามารถ คร้ันสะสมโภคสมบติัไดอ้ยา่งน้ีแลว้พึงแบ่ง

โภคสมบัติออกเป็นส่ีส่วนเขาย่อมสมานมิตรไว้ได้พึงใช้สอยโภคสมบัติด้วยส่วนหน่ึงพึง

ประกอบการงานดว้ยสองส่วน และพึงเก็บส่วนท่ีส่ีไวด้ว้ยหมายวา่จกัมีไวใ้นยามอนัตรายหลกัใน

การแบ่งทรัพย ์นอกจากน้ี ยงัไดแ้นะนาํการใช้จ่ายทรัพยเ์พื่อเล้ียงตนเอง เพื่อแจกจ่ายให้ผูอ่ื้นให้ไดรั้บ



 

๙๓ 

 

ความสุขท่ีสําคญัไม่ให้ติดในอามิสสินจา้ง และไม่ให้ตกเป็นทาสของโภคทรัพยด์งัท่ีปรากฏ ในกาม

โภคีสูตรสามารถสรุปใจความออกมาไดว้า่ บุคคลผูแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม โดยไม่ทาํบุญ

คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ย่อมเล้ียงตนให้เป็นสุข ให้อ่ิมหนาํแจกจ่ายกระทาํบุญ และเป็นผูไ้ม่กาํหนดั ไม่

หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออกบริโภคทรัพยน์ั้นน้ีเป็นผูเ้ป็นเลิศประเสริฐเป็น

ใหญ่สูงสุด ดีกวา่กามโยคี เห็นไดช้ดัเจนวา่ไม่วา่ดว้ยเหตุไหนประการใดการใชจ่้ายทรัพยจ์ะดีจะร้าย

อยูท่ี่การใชจ่้ายโดยมีสติมีปัญญาในการจ่ายนัน่เอง 

สรุป คุณค่าพลีกรรมดา้นบาํรุงตน คือ การจดัสรรแบ่งโภคทรัพย ์หรือการบริหารทรัพยสิ์น

ท่ีแสวงหามาได ้และควรใชปั้ญญาในการสลดัจากทรัพยไ์ม่เป็นทาส นอกจากไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นแลว้ 

ตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองดว้ย เช่นการติดยาเสพติดใหโ้ทษทาํลายสุขภาพตวัเอง โดยเฉพาะพ่อแม่ร้อน

ใจมากกว่าลูกท่ีติดเสียอีก คาํว่าเห็นประโยชน์ตนในท่ีน้ีไม่ใช่การเห็นประโยชน์ตนจนเบียดเบียน

ผูอ่ื้น หากแต่ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นดว้ย เช่น คาํพูดของครูบาอาจารยห์ลาย ๆ ท่านท่ีกล่าวว่า สบายตน

เดือดร้อนผูอ่ื้นอยา่ทาํ สบายผูอ่ื้นเดือดร้อนตนอยา่ทาํ พูดง่าย ๆ คือผูย้อมสละประโยชน์ตนเสีย พยาม

ทาํประโยชน์คนอ่ืนก่อน น่ีคือคนท่ีเป็นเทวดา ผูเ้ม่ือเห็นวา่ไม่เสียประโยชน์ตน จึงยอมทาํประโยชน์

ของคนอ่ืน น้ีคือคนท่ีเป็นคน ผูคิ้ดผลาญและทาํลายประโยชน์คนอ่ืนเพื่อประโยชน์ตน นัน่คือคนท่ี

เป็นเปรต ผูคิ้ดผลาญและทาํลายประโยชน์คนอ่ืน โดยไม่มีผลดีแก่ตนเองเลย นัน่คือคนท่ีเป็นสัตว ์

๔.๑.๒ คุณค่าพลกีรรมด้านครอบครัว 

ในสังคมทุกวนัน้ี มีสาเหตุหลกัมาจากปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น

ทาํให้ส่งผลกระทบถึงด้านอ่ืน ๆ เพราะสถานบนัหลักของสังคม เกิดมาจากสถานบนัครอบครัวถ้า

ครอบครัวมีความมัน่คงสังคมมีระเบียบวินยั สังคมจะมีความเขม้แข็ง แต่ถ้าวนัใดครอบครัวไม่มี

ความมัน่คงก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมทาํใหส้ังคมมีปัญหาเกิดความอ่อนแอ  

โดยเฉพาะปัจจุบนัสังคมมีปัญหามากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหา

โรคเอดส์ เหล่าน้ี ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่นคนภายใน

ครอบครัว ไม่เขา้ใจกนัส่ิงเหล่าน้ี รังแต่จะเพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆ ในปัจจุบนัถา้คนในครอบครัวขาดการให้

เกียรติกนั ไม่มีความเคารพยาํเกรง ยกยอ่งกนัภายในครอบครัวแลว้ก็ดูเหมือนวา่ความสําคญัของคน

ภายในครอบครัวจะถูกมองขา้มไปไม่เห็นความสาํคญัของกนัและกนั ทาํใหไ้ม่มีใครเกรงใจใครไม่มี

ใครฟังใครทาํใหข้าดคุณธรรมคือ ความกตญั�ูกตเวที ท่ีจะแสดงออกถึงความเคารพบูชายกยอ่งนบั

ถือกนัวิธีท่ีจะแกปั้ญหาให้สถาบนัครอบครัวมีความเขม้แข็งมีความอบอุ่น ให้คนภายในครอบครัว

เห็นคุณค่า และความสําคญัของกนัและกนัจึงควรนาํ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเร่ืองการทาํพลี

กรรมมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั คนในครอบครัว มีความเคารพสักการบูชานบัถือกนัและกนัก็คือ

พึงปฏิบติัตามหลกัทิศ ๖ ปัจจุบนัถือว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหลกั บุตรธิดาให้การยอมรับ



 

๙๔ 

 

เคารพยกยอ่งบูชาบิดามารดานอ้ยลง ไม่สนใจความรู้สึกของบิดามารดา แต่กลบัไปให้ความเคารพ

ยกย่องผูอ่ื้นมากกว่า ปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุจากการเล้ียงดู อบรมบุตรธิดา บิดามารดา ไม่มีเวลามา

คอยอบรมเล้ียงดูตอ้งมุ่งแต่จะทาํมาหากินหาเงินทอง จึงชดเชยความรักของตนเองดว้ยการตามใจ

บุตรธิดา อยากไดอ้ยากมีอะไรตามใจหาให้เป็น เหมือนตวัแทนความรักท่ีบิดามารดามอบให้  ซ่ึงทาํ

ใหบุ้ตรธิดาใหค้วามสําคญับิดามารดานอ้ยลง ไม่เห็นคุณค่าความสําคญัของบิดามารดา ควรจะตอบ

แทนท่านอยา่งไรเขา้ใจวา่เม่ือบิดามารดาทาํให้บุตรธิดาขาดความเคารพ ยาํเกรง ยกยอ่งบูชาเทิดทูน

บิดามารดา ซ่ึงเป็นคนสําคญัในครอบครัว ถา้หากสถาบนัครอบครัวมาสนใจใส่ในเร่ืองน้ีแล้วนาํ

หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา คือ การบูชา ยกยอ่งใหเ้กียรติ ยอมรับนบัถือกนัและกนัมาปรับใช้

กบัหลกัทิศ ๖ มาใช้ในครอบครัว มีการปลูกฝังคุณธรรมคือ ความกตญั�ูกตเวที การอ่อนนอ้มถ่อม

ตนการรู้จกัเคารพกราบไหวบู้ชาต่อผูมี้พระคุณ  

เม่ือปฏิบติัไดอ้ยา่งน้ี ปัญหาครอบครัวก็ลดนอ้ยลง หรืออาจจะหมดไปในท่ีสุด และเป็นครอบครัว

ท่ีสมบูรณ์ เป็นครอบครัวท่ีมีความสุขมีความมัน่คง ซ่ึงบุตรธิดาภายในครอบครัวจะตอ้งมีความ

เคารพเช่ือฟังบิดามารดาเช่ือฟังคําสั่งสอนของท่านย่อมประสบแต่ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ กุลบุตรในโลกน้ี สักการะ เคารพ นบัถือ บูชามารดาบิดาดว้ยโภคทรัพยท่ี์หามา

ไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียร เก็บรวบรวมดว้ยนํ้าพกันํ้าแรง อาบเหง่ือต่างนํ้ าประกอบดว้ยธรรมไดม้า

โดยธรรม มารดาบิดาผูไ้ดรั้บสักการะเคารพนบัถือบชูา แลว้ยอ่มอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นดว้ยนํ้ าใจอนั

งามวา่ ขอเจา้จงมีชีวิตยืนยาวมีอายุยืนนาน กุลบุตรผูอ้นัมารดาบิดาอนุเคราะห์แลว้พึงหวงัไดค้วาม

เจริญรุ่งเรืองไม่มีความเส่ือมเลย 

สรุป คุณค่าพลีกรรมดา้นครอบครัว คือ การสงเคราะห์กนัดว้ยอามิสและธรรมในครอบครัว

ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ครอบครัวมีมัน่คง เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันรู้จกัยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้นไม่ยึดอารมณ์ของตนเป็นหลกั ยอมลดทิฏฐิมานะ รับฟังปัญหาดว้ยความรักความ

เขา้ใจ พร้อมท่ีจะใหอ้ภยักนัเม่ือทาํผดิใหแ้นะนาํช้ีแนะทางท่ีถูกตอ้งดีงามให ้เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่

กนัและกนั ความเคารพนบัถือเช่ือฟังบิดามารดา จึงเป็นบุตรท่ีดีท่ีสุดท่ีพระพุทธองคต์รัสวา่ บรรดา

บุตร ๆ ผูเ้ช่ือฟังประเสริฐท่ีสุด 

๔.๑.๓ คุณค่าพลกีรรมด้านการศึกษา 

จากโครงสร้างการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ ของการศึกษาไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑

จนถึงปัจจุบนั ความมุ่งหมายของแผนการศึกษาไทย แต่ละฉบบัอาจจะแตกต่างกนับา้งเป็นไปตาม

สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยัแต่ก็มีความมุ่งหมายหลกัท่ี

สําคญัคือ  มุ่งหวงัให้พลเมืองไดมี้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตลอดจนมีคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเป็นสาํคญั 



 

๙๕ 

 

ดงันั้น การศึกษาหาวชิาความรู้เป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งทาํ เพราะวชิาความรู้ ท่ีเกิดจาก

การศึกษาเป็นเหตุให้เรามีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานต่าง ๆ การศึกษาจึงมีความสําคญัยิ่ง

สาํหรับทุกคน สถาบนัท่ีให้การศึกษาแก่เด็ก คือโรงเรียนสถาบนัท่ีให้ทั้งวิชาความรู้ ทางวิชาการให้

ทั้งอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ใหแ้ก่เด็ก เพื่อใหเ้ด็กมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคน

ดีในสังคม มีความสุภาพอ่อนนอ้ม รู้จกักตญั�ูกตเวที มีสัมมาคารวะ รู้จกัเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีของ

ตนเองและบุคคลอ่ืน รวมไปถึงการรู้จกัสักการะ กราบไหว ้นบัถือ ผูมี้พระคุณ ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการ

ปลูกฝัง และปฏิบติัมาจากสถานบนัการศึกษา ซ่ึงการศึกษาท่ีดีนั้นตอ้งทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถพึ่งตนเอง 

และเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได ้ซ่ึงคาํสอนทางพระพุทธศาสนามุ่งสอนให้ทุกคนเป็นท่ีพึ่งของตนเองได ้

เสียก่อนและเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนพร้อมกนันั้นสอนให้ทุกคนรู้จกัเสียสละช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาส

พร้อมท่ีจะเป็นกลัยาณมิตรดี กลัยาณมิตรหมายถึง กวา้งไกลและลึกซ้ึงกว่ามิตรแท ้เพราะนอกจาก

เป็นเพื่อนท่ีดีมีความจริงใจต่อกนัและกนัแลว้กลัยาณมิตรยงัตอ้งเป็นผูน้าํ และช่วยเหลือให้เกิดความ

เจริญอยา่งชอบธรรม ส่วนกรณีท่ีไม่มีบุคคลท่ีจะเป็นกลัยาณมิตรใหไ้ดน้ั้น ใหใ้ชโ้ยนิโสมนสิการ 

คือ การรู้จกัคิดพจิารณาโดยแยบคาย ทาํใหส้ามารถเลือกเฟ้นหาคุณค่าส่วนดี หรือประโยชน์สําหรับ

ตนเป็นการพึ่งตนเองเรียกวา่การพึ่งธรรม0

๑ 

ผูท่ี้ใหค้วามรู้วิชาการ และการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก็คือ ครูอาจารยซ่ึ์ง

เป็นปูชนียบุคคลท่ีทุกคนควรสักการะ ใหค้วามเคารพนบัถืออยา่งยิ่ง และครูอาจารย ์ท่ีควรไดรั้บการ

ยกยอ่งเคารพนบัถือนั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีคุณสมบติัของความเป็นครูในทางพระพุทธศาสนา 1

๒ 

พระพุทธองคท์รงจดัครูไวใ้นทิศเบ้ืองขวา เพราะทรงเห็นวา่ ครูอาจารยเ์ป็นปูชนียบุคคลท่ี

สมควรไดรั้บการเคารพยกยอ่งนบัถือเทิดทูนไวใ้นดวงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารยท่ี์ประพฤติ

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ศิษย  ์ทั้งในและนอกสถาบนั ครูอาจารย์จะต้องมีความประพฤติท่ีดีงาม

ความรู้ดี ความสามารถในการสั่งสอนส่ิงท่ีดีแก่ลูกศิษย  ์แต่ไม่เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ศิษยแ์ล้ว

นอกจากศิษย์จะไม่ได้รับความรู้และแบบอย่างท่ีดีแล้วกลบัจะเป็นผลร้ายแกศิษยเ์องทั้งในด้าน

วชิาการความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองจริยธรรมคุณธรรมท่ีจะนาํไปประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั

ดว้ย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบนั โดยมากสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบติัตามกฎกติการะเบียบ

ขอ้บงัคบัของสังคม เช่น นกัศึกษามีค่านิยมการยกพวกตีกนั โดยให้เหตุผลว่าเพื่อศกัด์ิศรีสถาบนั

๑พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี), บัณฑิตศาส์นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั, ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕) : ๑๓๕. 
๒พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยุตฺโต), วฒันธรรมกบัการพฒันา, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษทัอมรินทร์ พร้ินต้ิง จาํกดั, ๒๕๓๒), หนา้ ๓๐. 

                                                           



 

๙๖ 

 

ไม่ให้ใครมาดูหม่ินลบหลู่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ของสถาบนัและ

กฎหมายบา้นเมือง และเป็นการยกยอ่งสถาบนัท่ีผิด เพราะการทาํอยา่งน้ีกลบัเป็นการทาํลายช่ือเสียงของ

สถาบนัการศึกษา ครูอาจารย ์ผดิต่อหลกัคาํสอนของสถาบนั ไม่ยกยอ่งให้เกียรติ ครู อาจารย ์ สถาน

บนัการศึกษาเพราะหากรักสถาบนัจริงตอ้งรู้จกัผูกมิตรไมตรีกบัคนรอบขา้งท่ีเรามีส่วนเก่ียวขอ้ง 

การศึกษาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใหป้ระสบความสําเร็จ ไม่ทาํความเดือดร้อนเสียหายมาสู่สถาบนั พึง

ดูตัวอย่างจากสังคมสงฆ์ก่อนท่ีกุลบุตรจะขออุปสมบท จะมีการขอนิสสัย พระพุทธเจ้าทรง

กาํหนดเวลาใหกุ้ลบุตรผูบ้วชแลว้ตอ้งอยูใ่นความดูแลของพระอุปัชฌายห์รืออาจารย ์๕ ปี เม่ือพน้ ๕ 

ปีแลว้เรียกวา่ พน้จากนิสสัย ภาษาพระเรียกวา่ นิสสัยมุตตกะ แต่ถา้พระภิกษุรูปนั้นเป็นคนเขลาไม่

อาจควบคุมตนเองให้ปฏิบติัเหมาะสมแก่สมณะสารูปเพศบรรพชิตได ้พระพุทธองค ์ทรงกาํหนดให้

อยูก่บัพระอุปัชฌายห์รืออาจารยต์ลอดชีวติ จะเห็นไดว้า่การศึกษาหาวิชาความรู้เป็นเร่ืองสําคญัท่ีทุกคน

จะตอ้งแสวงหา การศึกษาเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่  

ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธเจา้ทรงกาํหนดให้พระผูบ้วชใหม่ตอ้งอยู่ในสํานกัของพระอุปัชฌาย ์

หรืออาจารยอ์ย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี เพราะทรงมีความประสงค์จะให้พระบวชใหม่ได้มีโอกาส

ศึกษาท่องบ่น สาธยาย และศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบวินยัของพระสงฆกิ์ริยามารยาท และอ่ืน ๆ เป็น

ตน้รวมไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีพระสงฆค์วรรู้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีสําคญั สมควรท่ีพระสงฆ์ควรเอาใจ

ใส่ศึกษาจึงตอ้งอยูรั่บใชแ้ละศึกษาเรียนรู้ในสาํนกัพระอุปัชฌาย ์อาจารยจ์นสามารถเรียนรู้และรักษา

ตวัรอดได ้พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนไดด้ว้ย ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีพระพุทธ

องคท์รงวางแนวทางไวใ้หอุ้ปัชฌายห์รืออาจารย ์และลูกศิษย ์พึงปฏิบติัต่อกนัและกนั เม่ือพระบวช

ใหม่อยู่ในสํานกัอุปัชฌายอ์าจารย ์ครบ ๕ ปีแลว้ เรียกว่า พน้นิสสัย ไดแ้ก่ พน้จากอาํนาจการดูแล

และอบรมสั่งสอนของพระอุปัชฌายห์รือาจารยเ์พราะถือวา่มีความรู้ความสามารถรักษาตวัรอดได้

แลว้จึงสามารถท่ีจะท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่าง ๆ ตามลาํพงัซ่ึงหลกัปฏิบติัเหล่าน้ีพระสงฆใ์นสมยั

พุทธกาลได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบติักนัอย่างเคร่งครัด ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่า มกัมีข่าวท่ีไม่ดี

เก่ียวกบัพระสงฆป์ระพฤติผดิพระธรรมวนิยั สาเหตุมาจากการขาดการเคารพในการศึกษาพระธรรม

วนิยัท่ีดีและถูกตอ้งนัน่เองเม่ือมีโอกาสไดศึ้กษาแลว้ ก็ไม่ศึกษาอยา่งจริงจงั  

การศึกษาจึงทาํให้ไม่สามารถเขา้ใจหลกัการของศาสนาได้อย่างถ่องแท ้นอกจากน้ีแล้ว

ระบบการจกัการศึกษาถือวา่เป็นปัญหาสําคญัยิ่ง ท่ีคณะสงฆค์วรสนใจพิจารณา และให้ความสําคญั

อยา่งยิง่ ควรมีการจดัระบบการศึกษา วางแผนนโยบายการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้แนวทางปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัพุทธประสงครั์กษาทั้งรูปแบบการศึกษาเดิมไวใ้นส่วนท่ีดีและปรับบางส่วนท่ี

เห็นวา่ไม่เหมะสม และใหป้รับประยกุตใ์หเ้ขา้กบัยคุสมยั รวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลของ



 

๙๗ 

 

การศึกษาดว้ย ซ่ึงครูท่ีจะเป็นครูท่ีดีและเป็นท่ีรักเคารพของลูกศิษยท์ั้งหลายจะตอ้งเป็นกลัยาณมิตร

ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนดว้ยโดยประพฤติตามหลกัธรรมกลัยาณมิตรธรรม ๗ ประการ  

กลัยาณมิตรธรรม ๗ คือ องคคุ์ณของกลัยาณมิตร, คุณสมบติัของมิตรดีหรือมิตรแท ้คือท่าน

ท่ีคบหรือเขา้หาแลว้จะเป็นเหตุให้เกิดความดีงาม ความเจริญในท่ีน้ี มุ่งเอามิตรประเภทครูหรือพี่เล้ียงเป็น

สาํคญัมีดงัน้ี 

๑. ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนใหอ้ยากเขา้ไปปรึกษา ไต่ถาม 

๒. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นท่ีพึ่งใจ 

๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ น่ายกยอ่ง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริงทั้งเป็น

ผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนอยูเ่สมอ ควรเอาอยา่ง ทาํใหร้ะลึกและเอ่ยอา้งดว้ยซาบซ้ึงภูมิใจ 

๔. วตฺตา จ รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ลช้ีแจงใหเ้ขา้ใจรู้วา่ควรไม่ควรใหค้าํแนะนาํเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 

๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคําคือ พร้อมท่ีจะรับฟังคําปรึกษา ซักถามคําเสนอแนะ

วพิากษว์จิารณ์ อดทน ฟังไดไ้ม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 

๖.  คมฺภีร�ฺจ กถ ํกตฺตา แถลงเร่ืองลํ้าลึกได ้สามารถอธิบายเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้

๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่แนะนาํในเร่ืองเหลวไหล หรือชกัจูงไปในทางเส่ือมเสีย  

ส่วนศิษย ์เม่ือไดรั้บวชิาการความรู้จากครูอาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาแลว้ ก็ควรประพฤติ

ธรรมสมควรแก่ศิษย ์คือใหค้วามเคารพ ครูอาจารย ์ในการศึกษาคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตน

เป็นคนดี สร้างช่ือเสียงให้กบัครูอาจารยแ์ละสถาบนั รู้จกัให้ความสําคญัโดยการเคารพ ครูอาจารย ์

รู้จกัเห็นอกเห็นใจตอ้งรักเกียรติศกัด์ิศรี นบัถือตนเอง ไม่ทาํตวัเป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงสถาบนัปฏิบติั

ตามกฎกติกาของสถาบนั จะเห็นได้ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นนกัเรียนนิสิต

นกัศึกษาทุกวนัน้ีเป็นเพราะไม่รักเกียรติศกัด์ิศรี ไม่บูชาไม่เคารพครูอาจารยส์ถาบนัการศึกษาไม่

คาํนึงถึงผลเสียหายท่ีจะเกิดจากการกระทาํของตนท่ีจะมีผลถึงครูอาจารยส์ถานบนัการศึกษา จึงเป็น

ปัญหาใหญ่ท่ีไม่ควรอยา่งยิง่ท่ีจะใหเ้กิดข้ึนในสถานการศึกษาไทย เช่นการหนีเรียนเวลาเรียนก็ไม่ตั้ง

เรียนไม่เคารพยาํเกรงครูอาจารย ์สร้างความเสียหายให้กบัสถาบนั เพราะความประพฤติท่ีเสียหาย

ของนกัเรียน นิสิตนกัศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนั ส่ิงเหล่าน้ีกล่าวไดว้า่เป็นการขาด

ระเบียบวนิยัท่ีดีงาม ซ่ึงเป็นพื้นฐานของคุณธรรม คือการบูชา ยกยอ่งใหเ้กียรติกนัและกนั 

สรุป พลีกรรมดา้นการศึกษา ครูจะตอ้งเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีไดแ้ก่นกัเรียนดว้ยโดยประพฤติ

ตามหลกัตามหลกัธรรม ส่วนลูกศิษยเ์ม่ือไดรั้บวิชาการความรู้จากครูอาจารย ์จากสถาบนัการศึกษา

แล้ว ก็ควรประพฤติธรรมสมควรแก่ศิษย์ คือ ให้ความเคารพ ครูอาจารย์ ตั้ งใจศึกษาเล่าเรียน 

ประพฤติตนเป็นคนดีสร้างช่ือเสียงให้กบัครูอาจารยแ์ละสถาบนั รู้จกัให้ความสําคญัเห็นอกเห็นใจ 



 

๙๘ 

 

ไม่ฝ่าฝืนล่วงละเมิดเสรีภาพของผูอ่ื้น การยกยอ่งให้เกียรติกนัและกนั และพยายามปลูกฝังจิตสํานึก

รับผดิชอบ พดูแต่คาํท่ีเป็นประโยชน์มีนํ้าใจไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนจนเกินไป 

๔.๑.๔ คุณค่าพลกีรรมด้านการพฒันาสังคม 

สังคม คือ คนจาํนวนหน่ึง ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการอยูร่่วมกนั มนุษยม์กันิยมการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นคณะ และในขณะเดียวกนั

มนุษย์คือสัตว์สังคม มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ติดต่อส่ือสารกันตามหน้าท่ีจึงเกิดความรู้สึกท่ี

รับผิดชอบร่วมกนัในสังคม การอยู่ร่วมกนัในสังคม โดยธรรมชาติแลว้มนุษยมี์ความเห็นแก่ตวัเป็นพื้น

เดิมเม่ืออยู่รวมกนัมากเขา้ปัญหาก็เกิดข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีกฎกติกาขอ้บงัคบัระเบียบปฏิบติัร่วมกนั 

เพื่อใหค้นในสังคมไดเ้ป็นหลกัยดึถือร่วมกนั รวมทั้งหลกัคาํสอนทางดา้นพุทธศาสนาเร่ืองทิศ ๖ มาใชเ้ป็น

หลกัปฏิบติั เป็นหลกัยดึถือปฏิบติัอยา่งมีระบบระเบียบแบบแผนอยา่งถูกตอ้ง  

ปัญหาสังคมมากมายท่ีเกิดข้ึน บางคร้ังยากท่ีจะแกไ้ขได ้เพราะคนในสังคมขาดหลกัปฏิบติั

ในเร่ืองการยอมรับนบัถือกฎกติการะเบียบขอ้บงัคบัเพิ่มมากข้ึน ถึงแมว้า่รัฐจะออกกฎหมายเพื่อคุม

เขม้อยา่งจริงจงั เอาผิดกบัคนท่ีปฏิบติัผิดกฎหมายเพิ่มข้ึนก็ตามถา้หากคนในสังคมไม่ให้ความสนใจ

จะประพฤติปฏิบติัตาม ขาดคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะการปฏิบติัตามกฎหมายกฎกติกาต่างๆ แลว้

แมจ้ะออกกฎหมายเพิ่มข้ึน ก็ไม่สามารถแกไ้ม่ใหค้นไม่ผดิทาํกฎหมายได ้การแกปั้ญหาในเร่ืองน้ีก็คือ 

การสอนใหค้นในสังคมไดรู้้จกัสํานึกในการอยูร่่วมกนัยอมรับนบัถือเคารพในสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง 

เคารพในสิทธิหนา้ท่ีคนอ่ืน รู้จกัยกยอ่งให้เกียรติกนัและกนั มองเห็นความสําคญัของผูอ่ื้นรู้สึกสํานึก

ในความสําคญัของคนอ่ืน เพราะคนมีความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ไดอ้ยา่งเดียวทาํตามใจตนเองเห็นแก่

ความสะดวกสบายไม่คาํนึงถึงคนอ่ืนไม่คาํนึงถึงวา่คนอ่ืนจะไดรั้บความเดือดร้อนหรือไม่ เม่ือคนไม่

มีระเบียบไม่มีใครฟังใครประพฤติปฏิบติัตาม ความพอใจของตนจนเกิดความเคยชิน และถา้ปล่อย

ไวน้านเขา้ก็จะกลบักลายเป็นปัญหาใหญ่ยากท่ีจะแกไ้ขมนุษยเ์ราล้วนตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั

ดงันั้นหากเรามองว่า เราท่านทั้งหลายล้วนเป็นพี่เป็นน้องมีการถ่อยทีถ่อยอาศยักนัและกันแล้ว 

สังคมยอ่มสงบสุข คาํสอนในพุทธศาสนาท่ีวา่คนเราในโลกน้ีไม่เคยเป็นพี่นอ้งกนัไม่มี หากเรามอง

ไดเ้ช่นนั้นแลว้ปัญหาคงไม่เกิด ซ่ึงน่ีคือการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกบัการปฏิบติัตนต่อ

สังคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข จากขอ้ความในสิงคาลสูตร ช้ีใหเ้ห็นถึงวธีิการสงเคราะห์ และ

อนุเคราะห์ระหวา่งบิดามารดากบับุตรธิดา ครูอาจารยก์บัศิษย ์มิตรสหายกบัมิตร สหายนายจา้งกบั

ลูกจา้ง สามีภรรยา ซ่ึงเป็นหลกัท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งปฏิบติั เม่ือครอบครัวมีความสุข บา้นเกิดสุขก็

จะแผ่ขยายโดยภาพรวมมาท่ีสังคม ในการอยู่ร่วมกนัในสังคม ตอ้งปฏิบติัต่อกนัตามสถานะของ

บุคคลท่ีพึงกระทาํต่อกนั  



 

๙๙ 

 

สรุป คุณค่าพลีกรรมดา้นการพฒันาสังคม คือ จะตอ้งนาํเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

มาแก้ไขปัญหา ไม่เพียงแค่แก้ไขแต่ตอ้งส่งเสริมด้วยให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

สมานฉนัทส์ามคัคี ไม่ก่อเกิดการแตกแยกดงัจะเห็นในสังคมปัจจุบนั ควรมีการยกยอ่งให้เกียรติกนั 

อยูร่่วมกนัในสงัคมมีความสุขและอยูก่นัดว้ยการสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อกนั 

๔.๑.๕ คุณค่าพลกีรรมด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 

การทาํพลีกรรม เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งและมีความจาํเป็นต่อพฒันาคุณภาพชีวิต เพราะถือ

ไดว้า่เป็นการสร้างความมัน่คงให้แก่ตนเอง ทาํให้เป็นคนเสียสละเพื่อส่วนรวม มากกว่าประโยชน์

ตนการท่ีบุคคลจะพฒันาตนเองให้ประสบความสําเร็จนั้นจะตอ้งมีองค์ประกอบของการพฒันา ๖ 

ประการ คือ 

๑. ท่าทีท่ีถูกตอ้งต่อประสบการณ์ทั้งหลาย 

๒. ความมัน่ใจในศกัยภาพของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นตน 

๓. จิตสาํนึกในการพฒันาปรับปรุงตนเอง 

๔. แรงจูงใจท่ีเอ้ือต่อการพฒันาตน 

๕. จิตสาํนึกต่อกาลเวลาและการเปล่ียนแปลง 

๖. การรู้จกัคิดและรู้จกัพิจารณา 

องคป์ระกอบท่ีสําคญัเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองช่วยให้บุคคลตระหนกัในใจยิ่งข้ึน โดยเร่ิมจากการ

มีท่าทีท่ีถูกตอ้งก่อน เรียกว่าการสร้างความเป็นผูมี้สัมมาทิฏฐิ ได้แก่ มีความเห็นท่ีถูกตอ้งก่อน 

หลงัจากนั้นแลว้ค่อยพฒันาในส่วนอ่ืนต่อไปมนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดเ้พราะมนุษยมี์เสรีภาพ

ในการกระทาํมีเสรีภาพในการคิด ไม่ได้ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของใครรู้จกัคิดพิจารณา และมีแรง

บนัดาลในใจการท่ีจะพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึนไป ในท่ีสุดเป็นจิตสํานึกท่ีถูกตอ้ง มองเห็นประโยชน์

ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาตนเอง และการพฒันาชีวิตดว้ยการบูชาผูท่ี้ควรบูชา โดยการประพฤติตาม

แบบอยา่งคนดี การให้ความเคารพ บูชาคุณความดี เช่น บูชาพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์บิดา

มารดาครู อาจารย ์

สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ ไดแ้สดงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการทาํพลีกรรม กล่าวคือบูชาผูท่ี้

ควรบูชามีหลกัปฏิบติั ๙ ประการ ดงัน้ี 

๑. การสวดมนต ์ไหวพ้ระเจริญสมาธิ แผเ่มตตาใหก้บัผูมี้พระคุณ 

๒. หมัน่รักษาศีล เจริญภาวนาสมํ่าเสมอ 

๓. ลด เลิก อบายมุขทุกชนิด 

๔. ไม่ยกยอ่งเชิดชูคนพาล ไม่สนบัสนุนคนพาล 

๕. ไม่บูชาส่ิงของวตัถุ ภาพ รูปป้ัน ผลงาน เคร่ืองใชข้องคนพาล 



 

๑๐๐ 

 

๖. ปฏิบติับูชาโดยการละชัว่ ทาํความดี ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

๗. รักษาสืบทอดวฒันธรรมท่ีดีงามในการบูชาท่ีควรบูชา 

๘. รักษาศีล ฟังธรรม ในวนัธรรมมสัสวนะ  

๙. ร่วมกิจกรรมทาํบุญ ในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา2

๓ 

มีหลกัธรรมอีกตวั ท่ีช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมหนัมาสนใจปฏิบติั เพื่อนาํไปเป็นหลกัใน

การพฒันาชีวิตของตนให้ดีข้ึน เพื่อให้มีชีวิตจะดีงามมีความสุข สงบร่มเย็นในจิตใจ สังคมก็จะ

ร่มเยน็เป็นสุข มีปัจจยัอนัสาํคญัท่ีสุด คือ การพฒันาชีวติคน ซ่ึงจะทาํให้เป็นคนดีมีความสุขและเป็น

ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ 

ในทางพระพุทธศาสนา หลกัธรรมท่ีจะช่วยเสริมสร้าง เพื่อให้คนรู้สึกสํานึก และตระหนกั

มองเห็นคุณค่าคุณงามความดีของบุคคล ส่ิงของต่าง ๆ แลว้ปฏิบติับูชาต่อบุคคล และส่ิงของอย่าง

ถูกตอ้ง เรียกว่า ธรรมเป็นเหตุจริงอย่างประเสริฐ (อารยวฒิั) ถือเป็นธรรมท่ีเป็นรากฐานแห่งการ

พฒันาชีวติท่ีดีงาม ๕ ประการคือ 

๑. ศรัทธา คือ ความเช่ือวา่การปฏิบติัตามหลกัธรรม จะทาํให้ตนประสบความสุขความ

เจริญและส่ิงท่ีดีงามในชีวติ 

๒. ศีล คือ การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย จะทาํให้เป็นคนมีความประพฤติเรียบร้อยดี

ทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งฝ่ายผูก้ระทาํการพลีกรรมและผูรั้บการพลีกรรม 

๓. สุตะ คือ การสดบัรับฟังหาความรู้ คือ เป็นผูมี้การศึกษาดีผูท่ี้มีการศึกษาดีนั้นก่อนจะ

ทาํอะไรลงไปก็จะคิดรอบคอบเสมอ 

๔. จาคะ คือ การเสียสละ ไดแ้ก่ การสละกิเลส เช่น การยกตนข่มท่าน ลบหลู่คุณท่าน 

ไม่รู้บุญคุณท่าน ความถือตวั การดูถูกดูหม่ินคนอ่ืน เป็นตน้ 

๕. ปัญญา คือ ความรอบรู้ เป็นผูมี้ปัญญารอบรู้ รู้เหตุแห่งความดีความชั่วการฝึกฝน

อบรมปลูกฝังนิสัยการรู้จกัยกย่องให้เกียรติผูอ่ื้นแก่เยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการนาํไป

พฒันาตนเอง 

การกระทาํท่ีสมควรอย่างยิ่ง คือผูท่ี้จะทาํการอบรมบ่มนิสัย ก็จาํเป็นตอ้งทาํตนเองให้เป็น

แบบอยา่งท่ีดีเสียก่อนแลว้จึงสอนผูอ่ื้น นอกจากนั้นแลว้การฝึกฝนพฒันาคุณธรรม คือ การยกย่อง

ใหเ้กียรติผูอ่ื้น เหล่าน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝังตั้งแต่ยงัเป็นเด็กเป็นตน้ไป ควรสร้างพื้นฐานชีวิตให้กบั

เด็กดว้ยคุณสมบติัของการรู้จกั นบัถือผูห้ลกัผูใ้หญ่ เพราะจะทาํใหเ้ด็กมีการเร่ิมตน้ท่ีดี มีเป้าหมายใน

๓สมภพ ชีวรัฐพฒัน์, มงคลธรรมกับคุณภาพชีวิตมงคล, (กรุงเทพมหานคร : นานาส่ิงพิมพ์, 

๒๕๔๒), หนา้ ๑๒๐. 

                                                           



 

๑๐๑ 

 

การดาํเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง จะทาํใหเ้ด็กดาํเนินชีวติถูกตอ้งไม่หลงทาง เม่ือเจริญวยัเขา้สู่วยัรุ่นจนถึงวยั

หนุ่มสาวก็ควรจะอบรมปลูกฝังใหเ้กิดคุณธรรมต่าง ๆ ในจิตใจ ไดแ้ก่การเคารพนบัถือกนัให้รู้วา่ผู ้

นั้นอยูใ่นฐานะไหน เด็กหรือผูใ้หญ่ ซ่ึงคนเหล่าน้ีลว้นเป็นคนในสังคมท่ีเราตอ้งอยูร่่วมกนั เพื่อเป็น

การดาํเนินชีวิตในสังคมอยา่งเป็นสุขควรร่วมกนัในสังคม สอนให้มีความกตญั�ูกตเวที และสอน

ให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ พร้อมท่ีจะเทิดไว ้เหนือชีวิตต่อสถาบันท่ีสําคัญ คือ สถาบัน

พระมหากษตัริย ์ซ่ึงปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิหนา้ท่ีตนเองท่ีจะปฏิบติัต่อศาสนา 

ซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนส่วนใหญ่ในประเทศนบัถือ พร้อมท่ีจะพิทกัษรั์กษายึดถือเป็น

หลกัปฏิบติัตามคาํสั่งทางศาสนาและสอนให้รู้จกัการเสียสละแบ่งปัน นอบนอ้มต่อสิทธิประโยชน์

คนอ่ืน ยกยอ่ง ใหเ้กียรติกนั สถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงทรงเป็นประมุขของชาติเป็นศูนยร์วมจิตใจ

ของคนในชาติทุกหมู่เหล่า เพื่อสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบร่วมกนั ในการคุม้ครองป้องกันรักษา

สถาบนัหลกัทั้ง ๓ ไม่ให้ใคร มาดูหม่ิน เหยียบย ํ่าทาํลายไดย้กย่องอย่างเดียวไม่พอตอ้งรู้จกัสร้าง

จิตสาํนึกดว้ย  สร้างจิตสํานึก ให้เกิดความรัก ต่อสถาบนั การทาํพลีกรรมเป็นเหตุให้เกิดขนมธรรม

เนียม ประเพณี และวฒันธรรมต่าง ๆ มากมายในสังคมไทยเป็นคุณธรรมท่ีมีความสําคัญมาก 

พระพุทธเจา้ตรัสว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะอะไร เพราะว่า มีการแสดงออกถึงการสละเพื่อ

สงเคราะห์ และการสละเพื่อเป็นท่ียอมรับนบัถืออยา่งจริงใจต่อบุคคลท่ีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งตอ้งแสดง

ออกมาจากจิตใจท่ีเล่ือมใส อยา่งแทจ้ริง ลาํพงัถา้จะดูเฉพาะเพียงกิริยาท่าทางต่างๆ ท่ีแสดงออกดว้ย

ความจริงใจนั้นคงดูยาก เพราะนัน่เป็นเพียงลกัษณะนิสัยภายนอกเท่านั้น อาจะมีการเสแสร้งแกลง้

ทาํก็เป็นได ้การแสดงออกมาทางกาย ทางวาจาดว้ยนํ้ าใสใจจริงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีสังคมไทยถือวา่เป็นผู ้

มีจิตใจสูงส่งมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อยดีงามในทางพุทธศาสนาถือวา่ เม่ือตายไปแลว้ ยอ่มไม่ไปเกิด

ในตระกลูตํ่า ไม่ไปสู่ทุคติถูกนินทาวา่ร้ายในโลกน้ีและโลกหนา้ผูท่ี้ปรารถนาความสุขความเจริญใน

ชีวติทั้งในโลกน้ี และโลกหนา้โดยเฉพาะในปัจจุบนัน้ี พึงปฏิบติัตามหลกัการคาํสอน เพื่อทาํให้ชีวิต

ของเราพฒันาไปในทางท่ีถูกท่ีควร 

โดยเฉพาะการรู้จกั เคารพบุคคลท่ีควรเคารพมีพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์พระปัจเจก

พุทธเจา้ บิดามารดา ครูอาจารย ์ผูใ้หญ่ผูเ้จริญโดยชาติ เจริญดว้ยวยั เจริญโดยคุณวุฒิการอยูร่่วมกนั

เป็นสังคมก็ตอ้งรู้จกัปฏิบติัตามกฎติการะเบียบวินยัและกฎหมายบา้นเมือง คือ ประเทศชาติเราตอ้ง

กตญั�ูตอบแทน หากเป็นนกัเรียนนิสิต นกัศึกษา ก็ควรเคารพต่อสถาบนัการศึกษา ควรปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ วินยัของสถาบนัอยา่งเคร่งครัดทาํตวัเป็นผูเ้รียนท่ีดี นาํช่ือเสียงมาสู่สถาบนั เวลาเรียนก็

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหวงัวิชาความรู้ เพื่อไปพฒันาตนเองและสังคม เคารพต่อครูอาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ให้ก็โดยการเช่ือฟังปฏิบติัตามคาํสั่งสอนให้เกียรติ ยกยอ่งสรรเสริญทั้งต่อหน้า

และลบัหลงั  เคารพสิทธ์ิในสังคมโดยการให้เกียรติไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เพื่อความ



 

๑๐๒ 

 

ผาสุกของทุกฝ่าย และพื้นฐานท่ีสําคญัในการสร้างความรู้สึก จิตสํานึก ก็คือ ศีล และวินยั เม่ือทุก

ฝ่ายมีศีลวินยัเป็นหลกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองเตือนจิตใจ ย่อมทาํให้รู้จกัตระหนกัถึงคุณค่าของตน ผูอ่ื้น

และส่ิงอ่ืน อนัเป็นแสดงออกถึงการเคารพนบัถือใหเ้กียรติกนั  

ดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่การพลีกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและ

กลายมาเป็นคติความเช่ือท่ียึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับปฏิบติั

ของคนในสังคมท่ีต้องทําร่วมกัน แม้ว่าสมัยน้ีโลกน้ี จะเจริญด้วยเทคโนโลยี เป็นโลกแห่ง

วิทยาศาสตร์แต่ความเช่ือในอาํนาจลึกลบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิยงัมีอยู่ในสังคมไทยการเช่ือว่าตน้ไม ้ภูเขา 

แม่นํ้ า มีส่ิงท่ีมีอาํนาจพิเศษสิงสถิตอยูส่ามารถให้คุณและโทษแก่มนุษยไ์ด ้หากไดรั้บการพลีกรรม

ปฏิบติัอย่างถูกก็ตอ้งเป็นท่ีพอใจของส่ิงท่ีมีอาํนาจ ก็จะสามารถใช้อาํนาจพิเศษทั้งปวง คุม้ครอง 

หรือดลบนัดาลส่ิงท่ีปรารถนาใหไ้ด ้แต่หากปฏิบติัไม่ถูกตอ้งไม่เป็นท่ีพอใจแลว้ก็อาจจะเกิดโทษทาํ

ใหไ้ดรั้บอนัตรายได ้ส่วนการทาํพลีกรรม เซ่นสรวง ต่อธรรมชาติ กราบไหวต้น้ไมใ้หญ่ ๆ โดยการ

นาํดอกไม ้พวงมาลยั ไปผกูไว ้ เพื่อทาํการบูชา ออ้วอน  ขอให้ดลบนัดาลโชคลาภ ความปลอดภยั

ให้ตน หรือหากจะมองอีกด้านหน่ึงก็เป็นการป้องไม่ให้มีการทาํลายป่าไม ้ตน้ไม ้หรือธรรมชาติ 

เพราะหากมีการตดัไมท้าํลายธรรมชาติ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูภ่ายในท่ีนัน่ก็จะทาํใหเ้กิดผลร้ายแก่

ตนและครอบครัวเป็นการสมผสานคติความเช่ือดั้งเดิมของคนในชุมชนนั้น ๆ จนกลายมาเป็น

ประเพณีนิยมทียดึถือปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนั เช่น การทาํพลีกรรมต่อพระแม่โพสพ การพลีกรรม

ขวญัขา้วในฤดูนํ้ าหลาก เพราะฤดูกาลท่ีขา้วกลา้กาํลงัผลิผลมีการนาํเคร่ืองเซ่นไหวไ้ปประกอบพิธี

ยงัสถานท่ีหน่ึง ตวัอยา่งเช่น การเล่นบั้งไฟของประชาชนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก็เพื่อพลี

กรรมพระยาแถนท่ีเช่ือกนัวา่สามารถบนัดาลให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลได ้การพลีกรรมต่อเทพเจา้ ท่ี

มีอาํนาจเหนือมนุษย์หรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วก็ยงัได้รับการปฏิบติัใน

สังคมไทย เช่นการนาํอฐิัของผูต้ายมาทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ (เปตพลี) เป็นคติทางความเช่ือใน

พระพุทธศาสนาท่ีปฏิบติักนัมาชา้นาน การพลีกรรมพระพรหมของชาวฮินดู การทรงเจา้ เพราะเช่ือ

วา่มีดวงวญิญาณหรือเทพผูศ้กัด์ิสิทธ์ิสถิตอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ หรือในร่างมนุษย ์ทาํให้มีอาํนาจดล

บนัดาลนาํความโชคดีมาใหแ้ก่ผูท่ี้ทาํการพลีกรรม 

การพลีกรรมบุคคลท่ีควรพลีกรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาทก็ยงัไดรั้บการปฏิบติักนัมาจนถึง

ปัจจุบนัน้ีเช่น การประกอบพิธีกรรมดา้นศาสนาของชาวพุทธ จะมีการกล่าวคาํบูชาพระรัตนตรัย

ก่อนเสมอการพลีกรรมพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ เคร่ืองรางของขลงัดว้ยดอกไมธู้ปเทียน ของหอมเพื่อ

ขอพร ขอความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีเป็นเหมือนตวัแทนพระรัตนตรัย เช่น พระบรม

สารีริกธาตุ พระอฐิัธาตุของพระอรหนัสาวก สถูป เจดียสถานตามวดัต่างๆ เพื่อเป็นการระลึกนึกถึง

พระพุทธคุณ และขอให้คุม้ครองให้ประสบแต่ส่ิงท่ีดีงาม การพลีกรรมระหวา่งบุคคลบุตรธิดาบูชา



 

๑๐๓ 

 

บิดามารดาโดยการเคารพเช่ือฟังคาํสั่งสอน (ญาติพลี) ประพฤติตนเป็นคนดีศิษยบ์ูชาครูอาจารย ์โดย

การตั้งใจเล่าเรียนศิลปวิทยาสร้างช่ือเสียงให้แก่สถาบนัการศึกษา ประชาชนบูชาพระมหากษตัริย ์

(ราชพลี) โดยการทาํตนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบติัตามกฎระเบียบบา้นเมืองเสียภาษีทาํนุบาํรุง จารีต

ประเพณีท่ีดีงามของสังคม การพลีกรรมไม่ว่าจะเป็นพลีกรรมธรรมชาติ (เทวตาพลี) ส่ิงแวดลอ้ม

หรือบูชาบุคคลท่ีควรทาํพลี สถานท่ีควรพลี ดว้ยเคร่ืองสักการะ ส่ิงของเคร่ืองใช้ เป็นส่ิงท่ีไม่ย ัง่ยืน

อาจจะส่งผลใหผู้ท้าํพลีหรือไม่ก็ได ้แต่การพลีกรรมท่ีดีไดผ้ลแน่นอนก็คือ ปฏิบติัตามคาํสอนยึดถือ

เป็นหลกัปฏิบติัอยา่งจริงจงัไม่นาํเอาชีวิตคนอ่ืนมาทาํพลีเซ่นสังเวย ยอ่มไดรั้บผลแน่นอน เพราะไม่

ส่งผลร้ายให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อคนอ่ืน และเป็นผลให้มนุษยก์บัธรรมชาติอยู่กนั

อย่างเอ้ืออาทรกัน เม่ือมนุษย์ไม่ทาํลายธรรมชาติธรรมชาติก็อาํนวยความอุดมสมบูรณ์ให้ มี

ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันของคนในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว  สถาบันการศึกษา 

ประเทศชาติถา้คนในสังคมมีการเคารพนบัถือกนัรู้ในสิทธิหนา้ท่ีของตน รู้ระเบียบปฏิบติัต่อกนัใน

สังคม รู้จกักาลเทศะกนัตามระดบัวุฒิภาวะก็จะทาํให้สังคมอยูก่นัอยา่งร่มเยน็เป็นสุขปฏิบติัอยา่งน้ี

จดัเป็นการพลีกรรมท่ีมีผลย ัง่ยนื 

ดงันั้น พลีกรรมกบัการพฒันาคุณภาพชีวติเป็นมงคลสูงสุด จึงควรมีแสดงออกในลกัษณะท่ี

เป็นการเสียสละเพื่อสงเคราะห์โดยสรุป ๓ ประการ คือ 

๑. การบาํรุงตนเอง โดยการยอมรับนบัถือตนเองได ้ยอมรับในการไดเ้กิดมาเป็นมนุษย์

ไดมี้โอกาสท่ีสร้างคุณงาม ความดีแก่ตนเอง ละเวน้ในการทาํความชัว่ 

๒. การสงเคราะห์ผูอ่ื้น และส่ิงอ่ืน โดยการรู้จกัยกยอ่ง ให้เกียรติ ตระหนกัถึงคุณค่าคุณ

งามความดี ของผูอ่ื้น ส่ิงอ่ืนท่ีมีอยู่ มีจิตใจเมตตา ปรารถนาดี ช่วยเหลือสงเคราะห์ซ่ึงกนั

และกนั 

๓. สงเคราะห์สังคม โดยการรู้จกัรับผิดชอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ยึดความถูกตอ้งดีงาม

เป็นหลักปฏิบติัตลอดจนกฎระเบียบ ขอ้ระเบียบ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมท่ีดีงามของ

สังคม 

๔.๑.๖ สรุปการวเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๕ ด้าน  

พลีกรรมดา้นการบาํรุงตน คือ การบริหารทรัพยสิ์น และใชปั้ญญาในการจ่ายทรัพยไ์ม่เป็น

ทาสจึงจะเป็นผูป้ระเสริฐสุดมีปัญญาในการใช้จ่ายทรัพย ์มีปัญญาในการแกปั้ญหา ดา้นครอบครัว 

คือ การสงเคราะห์ญาติดว้ยอามิส (ส่ิงของ) และธรรม ยอมลดทิฏฐิมานะรับฟังปัญหาดว้ยความรัก

ความเขา้ใจ พร้อมท่ีจะใหอ้ภยัเม่ือเขาทาํผดิ ดา้นการศึกษา ครูตอ้งเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีให้แก่นกัเรียน

ดว้ยเป็นแบบท่ีดี โดยประพฤติตามหลกัธรรม ส่วนลูกศิษยก์็ควรประพฤติธรรมสมควรแก่ศิษยใ์ห้

ความเคารพ ครู อาจารย์ ประพฤติตนเป็นคนดีสร้างช่ือเสียงให้กบัครูอาจารยแ์ละสถาบนั และ



 

๑๐๔ 

 

ปลูกฝังให้รู้จกัสํานึกผิดชอบดว้ยกนั ดา้นสังคม จะตอ้งนาํเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาแกไ้ข

ปัญหา และส่งเสริมให้คนในสังคมไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ยกยอ่งให้เกียรติ ความเคารพต่อกนั 

และอยูร่่วมกนัดว้ยการสงเคราะห์ และอนุเคราะห์อยูใ่นกรอบแห่งศีลแห่งธรรม หลกัของศีล อนัเป็น

เคร่ืองป้องกนัความแตกแยก สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ เพื่อการอยูร่วมกลุ่มกนัอยา่งมีความสุข 

ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ควรมีการแสดงออกในลกัษณะท่ีเป็นการเสียสละเพื่อสงเคราะห์ ละเวน้

ในการทาํความชัว่ สงเคราะห์ผูอ่ื้น และส่ิงอ่ืนโดยการรู้จกัให้เกียรติ ตระหนกัถึงคุณงามความดีของ

ผูอ่ื้นส่ิงอ่ืนมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์ รู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียมท่ีดีงามของสังคม 

 

๔.๒ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

อานิสงส์ของการสงเคราะห์มหาชน คือการช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น ให้พน้ทุกข์ย่อมมีผลต่อ

การดาํเนินชีวติของตนเอง ครอบครัว และบริวาร รวมไปการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี แก่เพื่อนมนุษย์

ใหเ้กิดความรักสามคัคี ตลอดจนการใหเ้คารพนบัถือ ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มดว้ยการไม่เบียดเบียนกนั

ยอ่มนาํมาความสุขสงบร่มเยน็มาใหต้ามหลกัทางพุทธปรัชญาเถรวาทมีดงัต่อไปน้ี 

๔.๒.๑ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการบํารุงญาต ิ(ญาติพล)ี 

บุคคลผูไ้ดบ้าํรุงญาติพี่น้อง ท่ีอาศยัความคุน้เคยกนั และสงเคราะห์ อนุเคราะห์กนัดว้ยปัจจยั 

๔ ท่ีหามาไดด้ว้ยยาดเหง่ือแรงโดยความสุขสุจริต ยอ่มมีผลมากดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้นอาทิตย

สูตรวา่  

นรชนเม่ือคาํนึงถึงเหตุน้ีวา่ เราไดใ้ชจ่้ายโภคทรัพยเ์ล้ียงตนแลว้ ไดใ้ชจ่้ายโภค

ทรัพยเ์ล้ียงคนท่ีควรเล้ียงแลว้ ไดผ้า่นพน้ภยัท่ีเกิดข้ึนแลว้ ไดใ้ห้ทกัษิณาอนัมีผลสูง

เลิศแลว้ ไดท้าํพลี ๕ ประการแลว้ และไดบ้าํรุงท่านผูมี้ศีล สํารวมอินทรียป์ระพฤติ

พรหมจรรยแ์ลว้ บณัฑิตผูอ้ยู่ครองเรือน พึงปรารถนาโภคทรัพย ์ เพื่อประโยชน์ใด 

ประโยชน์นั้น เราก็ไดบ้รรลุแลว้ เราไดท้าํส่ิงท่ีไม่ตอ้งเดือดร้อนแลว้ ดงัน้ีช่ือวา่เป็นผู ้

ดาํรงอยูใ่นธรรมของพระอริยะ บณัฑิตทั้งหลายยอ่มสรรเสริญเขาในโลกน้ี เม่ือเขาละ

จากโลกน้ีไปแลว้ ยอ่มบนัเทิงใจในสวรรค3์

๔  

 

๑. อานิสงส์ของการสงเคราะห์ญาติ 

๑. เป็นฐานป้องกนัภยั 

๔อง.ป�ฺจก. ๑๔/๔๑/๔๑. 

                                                           



 

๑๐๕ 

 

๒. เป็นฐานอาํนาจ 

๓. เป็นบุญกุศล 

๔. เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวนํ้าใจกนั 

๕. ทาํใหส้นิทสนมคุน้เคยกนั 

๖. ทาํใหเ้กิดความสามคัคีกนั 

๗. ทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อกนั 

๘. เป็นเหตุแห่งสันติสุขไปทัว่โลก 

๙. เป็นประเพณีอนัดีงามของนกัปราชญ ์

๑๐. ทาํใหต้ระกลูใหญ่โต มัง่คง 

๑๑. ทาํใหญ้าติมากทุกภพทุกชาติ 

๑๒. เป็นตวัอยา่งแก่อนุชนรุ่นหลงั 

๑๓. เป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหเ้กิดข้ึน 

อานิสงส์การสงเคราะห์ญาติ ๑๓ ประการน้ี ยอ่มเกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัตนตามแนวทาง

แห่งพุทธปรัชญาเถรวาทดว้ยการสงเคราะห์ และอนุเคราะห์ญาติทั้งญาติทางโลก และญาติทางธรรม 

ถึงแม้ในปัจจุบันการสงเคราะห์ญาติมุ่งไปท่ีการหวงัประโยชน์ท่ีเป็นมรดกตกทอดหรือความ

สะดวกสบายท่ีไดสื้บทอดทรัพยส์มบติัภายนอกของบรรพบุรุษมากกวา่ความสุขภายในจิตใจท่ีทาํให้

ความรักความผกูพนักบัฉนัพี่นอ้งอยา่งภาคภูมิใจ 

สรุป วเิคราะห์คุณค่าผลจากการบาํรุงญาติ การพลีกรรม คือ การสงเคราะห์ และอนุเคราะห์

ญาติ ย่อมเป็นท่ีรักใคร่แก่คนทั้งหลายป้องกนัภยัอนัตรายได้ สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ ยึด

เหน่ียวนํ้ าในคนอ่ืนได ้และเป็นแบบอย่างในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้เกิดข้ึนในขนบธรรมเนียม

ประเพณีของสังคม รวมความ คือ แสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพต่อกนั ดงัท่ีโบราณกล่าววา่ จะดูมา้ดีท่ีใบ

หูจะรู้แกว้มณีดีท่ีรัศมี จะรู้มนุษยดี์ท่ีหวัเราะจะรู้ใจท่ีกวา้งขวางท่ีความเอ้ือเฟ้ือและจะรู้คนสุขภาพดีก็

ท่ีลกัษณะสุภาพท่ีปรากฏออกมาทางกายวาจา ประพฤติตนสมํ่าเสมอ ญาติทุกคนยอ่มชอบความเป็น

ธรรมเสมอหนา้กนั ผูมี้ชาติตระกลูสูงดงันั้น 

๔.๒.๒ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการต้อนรับปฏิสันถาร (อติถิพล)ี 

การตอ้นรับปฏิสันถาร ถือเป็นการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีอนัเป็นมิตรไมตรีท่ีทาํให้ผูม้า

เยอืนไดรั้บความภาคภูมิใจ ไม่มีวนัลืมทาํใหส้ังคมมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขสมานสามคัคีดว้ยการทาํการ

ตอ้นรับทางวาจา หรือการทกัทายปราศรัยดว้ยธรรมอนังามปฏิสันถาร ๒ อยา่ง คือ อามิสปฏิสันถาร 

และธรรมปฏิสันถาร ดงันั้น คาํพูดท่ีเป็นสาระมีประโยชน์ไม่มีโทษ ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืนยอ่ม

มีผลอนัเลิศ พุทธพจน์ท่ีว่า การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง เพราะธรรมย่อมทาํให้ผู ้



 

๑๐๖ 

 

ปฏิบติัเกิดความสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหน้าและอีกประการ ภิกษุเป็นผูก้ระทาํปฏิสันถารเพื่อน

พรหมจรรยท์ั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญการกระทาํปฏิสันถารแมข้อ้ท่ีภิกษุทั้งหลายเป็นผูก้ระทาํ

ปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยท์ั้งหลายกล่าวสรรเสริญการกระทาํปฏิสันถารน้ีย่อมเป็นไปเพื่อความ

เป็นท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกย่อง ท่ีเสนอกันเป็นอนัหน่ึงเดียวกัน แสดงว่าผลของการให้เป็นเหตุให้

พุทธศาสนิกชนยึดถือเป็นแบบอย่างในดาํเนินชีวิตจึงมีคาํพูดเป็นสํานวนว่าทาํเนียมไทยแท้แต่

โบราณใครมาถึงเรือนชานตอ้งตอ้นรับ ผลของการตอ้นรับมีดงัน้ีคือ 

๑. ผกูมิตรไมตรี 

๒. เป็นท่ีรักของผูม้าเยอืน 

๓. ยอ่มไดบ้ริวารมาก 

๔. ป้องกนัอนัตรายได ้

๕. เป็นท่ีเคารพยกยอ่ง 

๖. เป็นท่ีสรรเสริญของบณัฑิตทั้งหลาย 

๗. สร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ 

๘. เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวติท่ีดี 
4

๕  

  

สรุป วิเคราะห์คุณค่าผลจากการตอ้นรับปฏิสันถาร ยอ่มมีอานิสงส์มากเพราะถือเป็นมงคล

อนัสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุขและยงัเป็นท่ีมาของการให้บริการของแต่ละ

องค์กร หรือแมแ้ต่การคา้ขายต่าง ๆ ก็เน้นท่ีการให้บริการแก่ลูกคา้ หรือการบริหารเครือข่ายของ

ตวัเอง ใหเ้ป็นท่ีช่ืนชม และเกิดพอใจ กล่าวไดว้า่ ผลของการตอ้นรับปฏิสันถารยอ่มไดมิ้ตรไมตรี มี

บริวารเป็นท่ีรักของผูม้าเยือน ช่วยป้องกนัอนัตรายไดรั้บการเคารพยกย่อง และสร้างความสามคัคี

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวติ 

๔.๒.๓ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการทาํบุญอุทศิให้บุพการี (ปุพพเปตพล)ี 

การทาํบุญอุทิศ ให้กบับุพการี หรืออุทิศให้เปรตท่ีเป็นญาติ และไม่ใช่ญาติดว้ยการท่ีมีจิต

ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้นั้นตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการ

ทาํบุญอุทิศใหเ้ปรตพระผูมี้พระภาคตรัสไวใ้นรัตนสูตรวา่ 

บุคคลผูไ้ม่ตระหน่ี ควรทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ ปรารภถึงบุรพเปตชนเทวดาผู ้

สิงอยู่ในเรือนทา้วมหาราชทั้ง ๔ ผูรั้กษาโลก ผูมี้ยศ คือ ทา้วธตรัฐ ๑ ทา้ววิฬุหก ๑ 

ทา้ววิรุฬปักษ ์๑ ทา้วกุเวร ๑ ให้เป็นอารมณ์ พึงให้ทานท่านเหล่านั้น เป็นผูอ้นับุคคล

๕องฺ.เอก. ๒๐/๓๙๗/๘๖. 

                                                           



 

๑๐๗ 

 

ไดบู้ชาแลว้และทายกก็ไม่ไร้ผล ความร้องไห้ความเศร้าโศก หรือความร่ําไห้อยา่งอ่ืนไม่

ควรทาํเลยเพราะความร้องให้เป็นตน้นั้น ยอ่มไม่เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ญาติ

ทั้งหลายคงตั้งอยู่ตามธรรมของตนๆ อนัทกัษินาทานน้ีท่ีท่านเขา้ไปตั้งไวดี้แล้วใน

สงฆ ์ใหแ้ลว้ยอ่มสาํเร็จประโยชน์แก่บุรพเปตุชนโดยทนัทีส้ินกาลนาน 
5

๖ 

 

จากขอ้ความในรัตนสูตรน้ี ช้ีให้เห็นถึงการทาํบุญดว้ยปัจจยั ๔ เพื่ออุทิศให้กบัเปรตท่ีตกอยู่

ในฐานะใดก็ตามจึงกลายประเพณีนิยมทาํกันตามฤดูกาล และไม่จาํกัดกาล ซ่ึงท่ีทาํตามฤดูกาล

เรียกว่า บุญตามฮีตสิบสองของคนภาคอีสาน คือ ทาํบุญสลากภตัร หรือบุญขา้วสาก และในทาง

ภาคเหนือโดยสาระสําคัญก็เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ การทาํบุญอุทิศให้กับเปรต ก็เพื่อ

ประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

๑. เพื่อสงเคราะห์แก่ญาติพี่นอ้งท่ียงัมีชีวติ และท่ีล่วงลบัไป 

๒. เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆท์ายาทผูสื้บอายพุระพุทธศาสนา 

๓. เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัแผน่ดิน หรือใส่ปุ๋ยใหแ้ผน่ดิน 

๔. เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดุล 

วตัถุประสงคข์องการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ๔ ประการน้ีก็เพื่อหวงัให้เกิดผลหรืออานิสงส์

ในการทาํปุพพเปตพลี บางทีเรียกวา่ ทกัษิณานุปทาน หรือทกัษิณาทานนั้นช่ือวา่สําเร็จแก่ผูต้ายโดย

ฐานะดว้ยอาการอยา่งไรได ้พระพุทธองค ์ไดท้รงแสดงไวแ้ลว้ในคาถาสุดทา้ย ความแห่งคาถานั้นวา่  

ท่านทั้งหลาย ทาํทกัษิณานุปทาน ได้แสดงญาติธรรมแล้ว ๑ ได้บูชาคือยก

ยอ่งเปตุชนแลว้ ๑ ไดเ้พิ่มกาํลงัใหแ้ก่ภิกษุทั้งหลายแลว้เป็นอนัไดบุ้ญไม่นอ้ยเลย6

๗ 

 

จากเน้ือความดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงอานิสงส์ของการทาํปุพพเปตพลีสามารถไดอ้านิสงส์

๕ ประการ ดงัน้ี 

๑. ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญจากเปตชนทั้งหลาย 

๒. เป็นกาํลงัใหก้บัพระภิกษุสามเณรในประพฤติวตัรปฏิบติัธรรม 

๓. ทาํใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่เครือญาติ 

๔. รักษาสภาพแวดลอ้มใหอุ้ดมสมบูรณ์ 

๕. เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวติท่ีดีงาม 

๖ข.ุว.ิ ๒๖/๘๙/๑๒๓. 
๗ข.ุข.ุ ๒๕/๗/๖. 

                                                           



 

๑๐๘ 

 

สรุป วเิคราะห์คุณค่าผลจากการทาํบุญอุทิศ ยอ่มไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญจากเปตชนและ

ยงั มีความมัน่คงในหมู่เครือญาติช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูใ่นการดาํเนินชีวิตท่ีดีงามใน

อานิสงส์ของการทาํบุญอุทิศใหเ้ปรตทั้ง ๕ ประการน้ี ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้กิดข้ึนในปัจจุบนัแต่ก็ส่งผลต่อ

อนาคต เพราะสังคมส่วนใหญ่ ไดรั้บผลจากการพฒันาบา้นเมืองทางดา้นวตัถุมากกว่าการพฒันา

ดา้นจิต ดงันั้น การสืบต่อประเพณีดว้ยการทาํพลีกรรมด้วยปุพพเปตพลี ย่อมยงัผลให้เกิดข้ึนกบั

ครอบครัว สังคม และสภาพแวดลอ้ม 

๔.๒.๔ วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการเสียภาษีบํารุงราช (ราชพล)ี 

  การเสียภาษีใหรั้ฐ การกระทาํใหมี้กาํลงัโดยอาศยัอาํนาจรัฐนัน่คือการช่วยเหลือทางราชการ

จะทาํให้เราเป็นผูท่ี้รู้จกัและได้รับความเคารพเกรงใจจากเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองและยงัอาจได้รับ

ประกาศเกียรติคุณ หรือเหรียญตราตามระเบียบราชการด้วย คาํแปลท่ียกมาการบาํรุงพระราชา

โดยตรง เช่น การทูลเกลา้ถวายส่ิงใดส่ิงหน่ึงแสดงถึงความจงรักภกัดีอยา่งชดัเจน การช่วยเหลือทาง

ราชการก็จะไดรั้บการยกย่องตามสมควรแก่กรณี ส่วนการเสียภาษีให้รัฐโดยถูกตอ้งก็ไม่ตอ้งวิตก

กงัวลวา่จะมีเจา้หนา้ท่ีรัฐมาขู่กรรโชกเร่ืองภาษียอ้นหลงัอยา่งไรก็ตามราชพลีโดยนยัใดก็ตามตอ้งใช้

โภคทรัพยห์รือเงินเกือบทั้งนั้น จะเห็นไดว้า่หลกัพุทธจริยธรรมทางการเงินและการคลงับางส่วนน้ี

ลว้นเป็น อกาลิโก ทั้งส้ิน ถา้จะไดน้าํมาปรับใชเ้ป็นหลกัและแนวคิดในการจดัทาํนโยบายการสร้าง

วินยัทางการคลงัและจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเป็นไปตามกฎอนิจจงั

เพราะทรัพยากรของชาติโดยเฉพาะเงินแผน่ดินท่ีจะนาํไปพฒันามีอยูอ่ยา่งจาํกดัและเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  ดงันั้น ถา้มนุษยใ์ชม้นัดว้ย สติ และ ปัญญา และมีโยนิโสมนสิการ มองส่ิงทั้งหลายดว้ย

ความคิดพิจารณาสืบคน้ถึงตน้เคา้ สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูดว้ยปัญญาท่ี

คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นส่ิงนั้ น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตาม

ความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยัโดยปฏิบติัต่อมนัอย่างถูกตอ้งก็จะเป็นปัจจยัท่ีเก้ือกูลทั้งในการพฒันา

ตวัมนุษยเ์องและในการนาํการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไปสู่จุดหมาย การเสียภาษี 

เพื่อบาํรุงรัฐก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในการบาํรุงประเทศ เพื่อให้การบริหารแผ่นดินเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย ยงัประโยชน์สุขใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนโดยส่วนรวม เม่ือบุคคลไดเ้สียสละทรัพย์

เพื่อจ่ายเป็นภาษีอากรยอ่มมีอานิสงส์ดงัน้ี 

๑. ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง 

๒. มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนช่วยเหลือประชาชนโดยส่วนรวม 

๓. ไดรั้บคาํสรรเสริญยกยอ่งจากบณัฑิตทั้งหลาย 

๔. ไดมี้ส่วนในการพฒันาชาติบา้นเมืองใหเ้จริญกา้วหนา้ 

๕. เกิดความเป็นระเบียบเคารพในสิทธิเสรีภาพ 



 

๑๐๙ 

 

ชาติบา้นเมือง เจริญกา้วหน้าก็เน่ืองจากการเสียภาษีของประชาชน จึงปฏิเสธไม่ได ้ภาษีท่ี

จ่ายใหก้บัรัฐบาล คือ การรักษาชาติบา้นเมืองอานิสงส์ ๕ ขอ้น้ีเป็นผลท่ีเกิดจากการจ่ายใชท้รัพยท์าํท่ี

หามาได้แล้ว แบ่งไปให้กับบุคคลทั่วไป แต่มิใช่หมายความว่าให้แบ่งส่วนเท่ากันไปทุกข้อ

นอกจากนั้นมุ่งกล่าวเฉพาะรายการท่ีพึงจ่ายเป็นประจาํสําหรับคนทัว่ไปแต่ถา้ผูใ้ดมีสามารถก็ควร

บาํเพญ็ประโยชน์ใหม้ากข้ึนไปอีกตามหลกัสังคหวตัถุ 

สรุป คุณค่าผลของการเสียภาษีบาํรุงราช ทาํให้เราไดป้ฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง มีความ

ภาคภูมิใจในการมีส่วนช่วยเหลือประชาชนโดยส่วนรวม ได้รับคาํสรรเสริญยกย่องจากบณัฑิต

ทั้งหลาย ไดมี้ส่วนในการพฒันาชาติบา้นเมืองให้เจริญกา้วหนา้ และเกิดความเป็นระเบียบเคารพใน

สิทธิเสรีภาพ 

๔.๒.๕  วเิคราะห์คุณค่าด้านผลจากการทาํบุญอุทศิให้แก่เทวดา (เทวตาพล)ี 

การทาํบุญอุทิศใหก้บัเทวดา  ถือเป็นประเพณีนิยมทาํกนัมาตามคติความเช่ือของบรรพบุรุษ

ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ห็นผลในทางรูปธรรมแต่ก็เป็นส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ได ้เพราะความศรัทธาความเช่ือย่อม

ยงัผลใหเ้กิดข้ึนไดต้ามกาลเวลาดงัท่ีดงัท่ีปรากฏในอาทิตยสูตรพระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ 

กุลบุตรยอ่มสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา เทวดาผูรั้บพลีกรรมดว้ยโภคทรัพยท่ี์

หามาได้ดว้ยความหมัน่ ความขยนั สะสมข้ึนด้วยกาํลงัแขนของตน ได้มาโดยอาบ

เหง่ือต่างนํ้าชอบธรรม ไดม้าโดยธรรม เทวดาผูรั้บพลีกรรม ไดรั้บสักการะเคารพนบั

ถือบูชาแลว้ยอ่มอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นดว้ยนํ้ าใจอนังามวา่ ขอจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืน

นานกุลบุตรผูอ้นัเทวดาอนุเคราะห์แลว้พึงหวงัไดรั้บความเจริญส่วนเดียวไม่มีเส่ือม7

๘ 

 

จากเน้ือความในอาทิยสูตรแสดงให้เห็นว่ากุลบุตรผูท่ี้แสวงหาทรัพยม์าไดด้ว้ยหยาดเหง่ือ

แรงงานอนัสุจริตมาบูชาแก่เทวดายอ่มไดรั้บอานิสงส์แห่งการบูชาดงัน้ี 

อานิสงส์แห่งการบูชาเทวดา 

๑. เป็นผูมี้นํ้าใจงาม 

๒. มีอายยุนืยาว 

๓. มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงาน 

๔. ไดรั้บความคุม้ครองจากเทวดา และมนุษยท์ั้งหลาย 

๕. ไดรั้กษาสภาพแวดลอ้มใหค้วามสมดุลทางธรรมชาติ 

๖. ไดร้ะลึกนึกถึงคุณความดีของเทวดา 

๘องฺ.ป�ฺจก. ๒๒/๕๘/๖๗. 

                                                           



 

๑๑๐ 

 

๗. เม่ือละจากโลกน้ียอ่มไปสู่สุคติโลกสวรรค ์

อานิสงส์จากการบาํรุงเทวดา ๗ ประการน้ีย่อมเกิดข้ึนแก่ตนเอง และครอบครัว ถึงแมจ้ะ

เป็นแค่ความหวงั หรือความปรารถนาของจิตใจ แต่ก็ทาํใหส้ังคมเกิดความเคารพนบัถือในธรรมชาติ

ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน ตลอดจนไม่คิดไปเบียดเบียนทาํลายธรรมชาติ และยงัเป็นการส่งเสริมให้

บุคคลในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผด่ว้ยการสงเคราะห์ และอนุเคราะห์ต่อส่ิงแวดลอ้มใหม้ากข้ึน 

สรุป คุณค่าผลของการทาํบุญอุทิศให้เทวดา คือ เป็นผูมี้นํ้ าใจอนังามมีอายุยืนยาวมีความ

เจริญรุ่งเรืองในกิจการงาน ได้รับความคุ้มครองจากเหล่าเทวดา และมนุษย์ทั้ งหลาย ได้รักษา

สภาพแวดลอ้มให้ความสมดุลทางธรรมชาติ ไดร้ะลึกนึกถึงคุณความดีของเทวดา และเม่ือละจาก

โลกน้ีย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ความสําคญัของการโมทนาอุทิศบุญไปให้กบัเทพยดา เทวดาท่ี

คุม้ครองและช่วยเหลือเราอยู ่หลายคนคงอาจยงัไม่รู้วา่ คนเราทุกคนนั้นมีเทพยดา เทวดา ดูแลเราอยู่

ทุกคนเช่ือในเร่ืองกรรม เร่ืองของการทาํบุญ คงต้องเคยพบเจอกบัเร่ืองบางเร่ืองท่ีอธิบายไม่ได้

ในทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ เป็นเร่ืองท่ีอยูเ่หนือการพิสูจน์ แต่มนัสัมผสัไดด้ว้ยจิตท่ีมนัอยูภ่ายใน

ตวัเราไม่วา่จะเป็นการพบกบัโชคลาภ การทาํมาคา้ขายท่ีเกิดผล การผา่นเร่ืองราวร้าย ๆ ในชีวิตท่ีไม่

เคยคาดคิดว่าจะผา่นมนัมาได ้ส่วนหน่ึงเราผ่านมนัมาไดเ้พราะเรามีบุญกุศลท่ีเราสร้างสะสมไวท้ั้ง

ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบนั ท่ีเรากาํลงัเพียรทาํกนัอยูม่นัส่งผลมาช่วยเรา 

อีกส่วนหน่ึงเป็นการช่วยเหลือของเทพเทวดาท่ียงัรักและคอยปกป้องบารมีของท่านมา

ช่วยเหลือเรา และเม่ือท่านได้รับส่วนบุญท่ีเราอุทิศให้อยู่เร่ือย ๆ ท่านก็มาช่วยรักษาคุมครองเรา

พระพุทธเจา้ทรงแสดงเอาไวเ้ป็นประจกัษพ์ยานธรรมะและบทสวดมนตท่ี์วา่ ภะวะตุ สัพพะมังคะ-

ลัง รักขันตุ สัพพะเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เต.  ด้วยอํานาจแห่ง

พระพุทธเจา้ ขอให้เทวดาจงรักษา เรามาไหว ้เรานบัถือพระพุทธเจา้ เทวดาก็นิยมนบัถือดว้ย เพราะ

เห็นว่าเราเป็นคนดี นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีพึ่ ง สมควรตอ้งรักษาให้ความ

ปลอดภยัแก่เรา และเหล่าเทพ เทวดา ท่ีปกป้องรักษาคุม้ครองดูแลเราอยูน่ั้น ในอดีตท่านก็คือ บุคคล

ท่ีรักเราและเป็นห่วงใยเราดว้ยใจบริสุทธ์ิอย่างแทจ้ริง อาจจะเป็นปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ พี่น้อง ครูบา

อาจารยท่ี์ล่วงลบัไปแลว้ และท่านยงัมีความปรารถนาท่ีจะไปบรรลุในแรงสัจจะอธิษฐานของท่าน

ไม่ว่าจะเป็นในพุทธภูมิ พระอรหันต์ หรือในสวรรค์ชั้นใดก็ตาม เวลาน้ีท่านยงัคงเสวยบุญอยู่ใน

สวรรค์ ในวิมานชั้นต่าง ๆ และมีแรงบุญท่ีกลา้แกร่งและมีอิทธิฤทธ์ิตามแรงบุญของท่านท่ีสะสม 

รวมถึงแรงบุญท่ีมีคนโมทนาอุทิศไปให้ท่านอยูเ่สมอ และตลอดชีวิตของเรามีก่ีคร้ังก่ีหน ท่ีเราตั้งจิต

อธิษฐานขอให้ท่านช่วย เม่ือท่านต้องออกแรงช่วยเราเพราะรักและห่วงใยเราแล้ว แน่นอนว่า

พละกาํลงัแรงบุญของท่าน ท่ีตอ้งเสียสละเพื่อมาช่วยเราก็ตอ้งลดนอ้ยถอยลง ๆ เช่นกนัเหมือนคนท่ี

ตอ้งออกแรงลากจูงเรือในลาํนํ้ าท่ีเช่ียวกราก ใชแ้รง ออกแรงมาก ๆ มนัก็เหน่ือยและเพลียหมดแรง 



 

๑๑๑ 

 

แต่ถา้ไดน้ํ้ าเยน็ ๆ อาหารดี ๆ ไปเสริมกาํลงั ก็มีแรงต่อไป อาหารดี ๆ นํ้ าทิพย ์ท่ีเราส่งไปก็คือ บุญ

กุศลนัน่เองมนัจึงสมควรเป็นหนา้ท่ีของเราตอ้งตอบแทนพระคุณ กตญั�ูต่อท่าน ทาํบุญโมทนาอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้ท่าน ไปเติมพลงับุญให้ท่าน ทาํให้ท่านมีบุญ มีบารมีมากข้ึน ๆ  เวลาท่ีเรามีเร่ืองร้าย 

เขา้มาอีกไม่วา่จะใหญ่โตเพียงใด ท่านก็จะไดมี้แรงมาช่วยให้เรารอดไปไดอี้กมีหลายคนยงัไม่เขา้ใจ

เลยว่า ทาํไมเราทาํบุญ ทาํทาน ทาํกุศลอะไรก็ตามเราตอ้งโมทนาอุทิศไปให้ท่าน หลายคนยงัไม่

เขา้ใจถึงขั้นกลวัวา่บุญท่ีเราสร้างเราทาํไปมนัจะหมด เม่ือให้คนอ่ืน จริง ๆ แลว้มนัไม่ใช่ มนัคนละ

เร่ืองกนัและการทาํบุญไปแลว้คร้ังหน่ึงไม่วา่จะนานสักก่ีปี ๆ บุญท่ีทาํไปนั้นก็ยงัคงอยู ่ถา้ทาํไปแลว้

สัก ๓๐ ปีก็ยงัอุทิศส่วนกุศลได ้บุญไม่หายไปไหน ไม่ใช่เราทาํบุญแลว้เด๋ียวเดียวบุญหายไป ไม่ใช่

อยา่งนั้น ถา้ทาํบุญแลว้ไม่ไดอุ้ทิศส่วนกุศล ผูท้าํเป็นผูไ้ดบุ้ญเตม็ท่ีสมบูรณ์แบบอยูแ่ลว้ อยูท่ี่วา่เราจะ

อุทิศให้เขาหรือไม่ให้ ทีน้ีถ้าเราให้เขา บุญของเราก็ไม่หมด ส่วนท่ีเราให้ไปก็ไม่ได้ยุบไปจาก

ของเดิมอย่างพระอนุรุทธะในสมยัพุทธกาล ท่านเกิดเป็นคนเก่ียวหญา้ช้างของมหาเศรษฐี เวลาท่ี

ท่านทาํบุญแล้ว เจ้านายมาขอแบ่งบุญ ท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญจะแบ่งได้ไหม จึงไปถามพระ

ปัจเจกพุทธเจา้ท่ีท่านรับบาตรท่านก็เมตตา เปรียบเทียบให้ฟังวา่ สมมติว่าโยมมีคบและก็มีไฟดว้ย 

แต่คนอ่ืนเขามีแต่คบไม่มีไฟ ทุกคนตอ้งการแสงสวา่งก็มาขอต่อไฟท่ีคบของโยม แลว้คบของทุกคน

ก็สวา่งไสวหมด อยากทราบวา่ไฟของโยมจะยุบไปไหม ท่านก็ตอบวา่ไม่ยุบ แลว้พระปัจเจกพุทธ

เจา้ ท่านก็ตอบกลบัไปวา่การอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกนั เราให้เขาเขาก็โมทนา แต่บุญของเราก็ยงัอยู่

เตม็ร้อย เปอร์เซ็นต ์ไม่ไดห้ายไป 

 

๔.๓ วเิคราะห์คุณค่าด้านประโยชน์ของการทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

การทาํพลีกรรม การสละ สักการะ ความเคารพ นบัถือต่อกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีบุคคลควร

กระทาํอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกซ่ึงคุณธรรม คือความกตญั�ูกตเวที และรู้ซ้ึงถึงคุณความดี

ของบุคคลอ่ืนและส่ิงอ่ืน เม่ือบุคคลไดป้ฏิบติัหน้าท่ีของตนเองให้สมบูรณ์แลว้ ช่ือว่าเป็นผูป้ฏิบติั

ตามมงคลสูตร วา่ดว้ยการทาํพลีกรรมคนท่ีควรทาํ เป็นเหตุให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งในปัจจุบนัอนาคต

และประโยชน์สูงสุด 

๔.๓.๑ ประโยชน์ในปัจจุบัน 

ผูห้วงัความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการปฏิบติัธรรมรู้จกัตระหนกัในหลกัการทาํพลีกรรม

แลว้ ยอ่มสามารถไดป้ระโยชน์ในปัจจุบนัมี ๕ ประการคือ 

๑. ทาํลาภท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหม้ัน่คงไดรั้บการสรรเสริญในปัจจุบนั 

๒. สร้างสัมพนัธไมตรีท่ีดีงามต่อกนัเป็นเหตุใหเ้กิดความสมานสามคัคีในหมู่คณะ 

๓. มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพการงาน 



 

๑๑๒ 

 

๔. มีบริวารมาก 

๕. ไม่ตกเป็นทาสของอามิสสินจา้ง 

๔.๓.๒ ประโยชน์ในอนาคต 

เม่ือไดท้าํพลีกรรม คือ การสละเพื่อการบาํรุงในท่ี ๕ สถาน คือ ญาติพลี บาํรุงญาติ อติถิพลี 

ตอ้นรับแขก ปุพพเปตพลี ทาํบุญอุทิศใหผู้ท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ราชพลี บาํรุงราชการมีการเสียภาษีอากร

เป็นตน้ และเทวตาพลี ทาํบุญแลว้อุทิศให้แก่เทวดา เพราะวา่เทวดายอ่มคุม้ครองรักษาผูน้ั้นดว้ยคิด

ว่าคนเหล่านน้ีแมไ้มได้เป็นญาติของเราเขาก็ยงัมีนํ้ าใจให้ส่วนบุญย่อมได้รับประโยชน์เบ้ืองหน้า

ดงัต่อไปน้ี 

๑. ทาํใหเ้กิดในสวรรค ์

๒. ไดรั้บความสุขอนัเป็นทิพย ์

๓. เป็นเหตุเขา้ถึงสุคติในสกุลสูง 

๔. เขา้ถึงสุคติในอนาคต 

๔.๓.๓ ประโยชน์สูงสุด 

๑. มรรคผลท่ีตนบรรลุแลว้เป็นเหตุใหบ้รรลุสมถะและวปัิสสนา 

๒. ไม่เส่ือมจากสมถและวปัิสสนา 

๓. มรรคผลท่ีตนยงัไม่บรรลุยอ่มไดบ้รรลุซ่ึงมรรคผลนั้น 

๔. เขา้ถึงซ่ึงพระนิพพาน 

ดงัพระพุทธดาํรัสท่ีตรัสกบัสุภมาณพ โตเทยยบุตรวา่  

มานพ.....บุคคลบางคนในโลกน้ี...... เป็นผูไ้ม่กระดา้งไม่เย่อหยิ่ง รู้จกักราบ

ไหวผู้ค้วรกราบไหว ้ลุกรับผูท่ี้ควรลุกรับให้อาสนะแก่ผูท่ี้ควรให้อาสนะ ให้ทางแก่ผู ้

ท่ีควรให้ทาง สักการะผูท่ี้ควรสักการะ เคารพผูท่ี้ควรเคารพนบัถือผูท่ี้ควรนบัถือพลี

กรรมผูท่ี้ควรพลีกรรม  เพราะกรรมท่ีเขาให้บริบูรณ์ ยึดมัน่ไวอ้ย่างนั้นหลงัจากตาย

แลว้ เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ถา้ไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์กลบัมาเกิดเป็น

มนุษยใ์นท่ีใด ๆ เขาจะเป็นผูเ้กิดในตระกลูสูง8

๙  

 

การทาํพลีกรรมโดยการปฏิบติัตามคาํสั่งสอน เช่ือฟังคาํท่ีสั่งสอนโดยความเคารพย่อมทาํ

ใหผู้ท้าํพลีกรรมไดป้ระโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบติั คือรู้เห็นธรรมท่ีควรรู้ควรเห็นพระติสสเถระ

พลีกรรมพระพุทธเจา้ดว้ยการปฏิบติัธรรมเป็นท่ีสรรเสริญของพระพุทธเจา้   

๙ม.อุ. ๑๔/๒๙๕/๓๕๔. 

                                                           



 

๑๑๓ 

 

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า จากน้ีไปอีก ๔ เดือนเราจกัปรินิพพาน พวกภิกษุท่ียงั

เป็นปุถุชนไม่สามารถจะอดกลั้นนํ้ าตาไวไ้ด ้ภิกษุเหล่านั้นจึงประชุมกนัเป็นพวก ๆ 

แลว้ปรึกษากนัว่าพวกเราจะทาํอย่างไรดี ในขณะท่ีอยู่ในสํานักพระศาสดา คร้ังนั้น

พระเถระรูปหน่ึงช่ือ ติสสะ คิดวา่จากน้ีไปอีก ๔ เดือนพระศาสดาจกัปรินิพพาน ก็เรา

ยงัเป็นผูมี้ราคะอยู่ ยงัไม่หมดส้ินแลว้ เรายึดจะเอาพระอรหันต์ไวเ้สียให้ได ้ ขณะท่ี

พระศาสดา ยงัทรงพระชนม์อยู่นัน่แล จึงจะสมควรดงัน้ีแลว้ จึงไม่ไปยงัสํานกัของ

ภิกษุเหล่านั้ นอีก และไม่ทาํการสนทนาปราศรัยกับใคร ๆ อยู่คนเดียวเท่านั้นใน

อิริยาบถทั้ง ๔  

พวกภิกษุ กราบทูลการกระทาํของท่านแด่พระศาสดาพระองครั์บสั่งให้ท่านมา

หาแลว้ตรัสถาม ทรงสดบัความนั้นแลว้ ประทานสาธุการแก่ท่านแลว้ทรงตรัสวา่ ผูใ้ด

รักเราผูน้ั้นพึงเป็นเหมือนเช่นติสสเถระน่ี เพราะชนทั้งหลายแมท้าํการพลีกรรมดว้ย

ของหอมและมาลาเป็นตน้ ไม่ช่ือว่าพลีกรรมเราอย่างแท้จริงหมู่ชนผูป้ฏิบติัธรรม

สมควรแก่ธรรมนั่นแลช่ือว่า พลีกรรมเรา ดงัน้ีแล้วจึงตรัสคาถาน้ีในสุขวรรคธรรม

บทว่า พระขีณาสพด่ืมรสวิเวกและรสแห่งความสุขด่ืมรส คือ ปีติในธรรมอยู่ ย่อม

เป็นผูห้มดความกระวนกระวายไม่มีบาป9

๑๐  

 

การพลีกรรม ดว้ยการปฏิบติัตามคาํสั่งสอน เป็นเหตุให้บุคคลไดรั้บประโยชน์เหมาะสมกบั

การปฏิบติั และเป็นการทาํพลีกรรมท่ีเป็นผลดีแก่ผูถู้กพลีกรรม และผูท้าํพลีกรรม อนัเป็นการแสดง

ถึงการเสียสละเพื่อสงเคราะห์ และสละเพื่อบูชาดว้ยความจริงใจ 

สรุป อานิสงส์ของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ทาํให้ไดรั้บอานิสงส์ในระดบัท่ี

แตกต่างกนัออกไปกล่าวคือ ผูท่ี้มีศรัทธาอนัแน่วแน่ยอ่มตอ้งพลีกรรมดว้ยส่ิงสําคญัและมีค่ามากนั้น

คือ การทาํพลีกรรมดว้ยการปฏิบติัธรรม เรียกวา่เป็นการทาํพลีกรรมดว้ยส่ิงท่ีสูงสุดมีค่ามากกวา่การ

ทาํพลีกรรมด้วยอามิส คือวตัถุส่ิงของการทาํพลีกรรมด้วยธรรมน้ี จะทาํให้มีผลและอานิสงส์

มากกว่าทรัพยใ์ด ๆ ในทางโลกแมเ้พียงไดรู้้เห็นธรรมในเบ้ืองตน้เรียกว่าโสดาบนั ส่วนผูท่ี้ทาํพลี

กรรมและมีศรัทธาในระดบัท่ีรองลงมา ก็จะไดผ้ลตามท่ีทาํไวเ้ช่นเดียวกนั คือเป็นผูบ้ริจาคทรัพยก์็

จะไดท้รัพยบ์ริจาคส่ิงใดก็ยอ่มไดรั้บส่ิงนั้นตอบแทนตามหลกัของกรรมท่ีกล่าววา่จะทาํกรรมดี หรือ

กรรมชัว่ไวก้็ตามจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของกรรมทั้งหลาย 

 

๑๐มงฺคลตฺถ. ๑/๑๑๕ – ๑๑๖. 

                                                           



 

๑๑๔ 

 

๔.๔ วเิคราะห์คุณค่าด้านโทษของการไม่ทาํพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นปัญหาทางสังคมปัญหาครอบครัวสาเหตุหน่ึงมาจากคน

ในสังคมไม่ทาํการพลีกรรมไม่สักการะ ไม่เคารพนบัถือ ไม่กราบไหวซ่ึ้งกนัและกนั ประพฤติล่วง

ละเมิดกฎระเบียบของสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัไม่คาํนึงถึงผูอ่ื้นจึงทาํให้เกิดการทะเลาะ

แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนัไม่มีใครยอมใคร กลายมาเป็นความแตกแยกขาดความสามคัคีในสังคมหมู่

คณะ หากมีการทาํพลีกรรมสักการะ เคารพนับถือกนั ปัญหาย่อมไม่เกิด การไม่ทาํพลีกรรมไม่

สักการะไม่เคารพนบัถือกนัและกนัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายมีผลร้ายตามมาทั้งโลกน้ีและโลก

หนา้ 

๔.๔.๑ โทษในปัจจุบัน ไดแ้ก่ 

๑. ถูกร้ือทาํลายท่ีอยูอ่าศยั 

๒. อยูไ่ม่เป็นสุข10

๑๑  

๔.๔.๒ โทษในอนาคต ไดแ้ก่ 

๑. เกิดในอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก 

๒. เกิดในสกุลตํ่า 

ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสุภมาณพ โตเทยยบุตรว่า บางคนในโลกน้ี เป็นผูก้ระด้าง

เยอ่หยิ่งไม่รู้จกักราบไหวผู้ท่ี้ควรกราบไหว ้ไม่ลุกรับผูท่ี้ควรลุกรับ ไม่ให้ทางแก่ผูท่ี้ควรให้ทาง ไม่

ทาํพลีกรรมผูท่ี้ควรทาํพลีกรรม เพราะกรรมท่ีเขาให้บริบูรณ์ยึดมัน่ไวอ้ยา่งนั้น หลงัจากตายแลว้เขา

จึงไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก ถา้ไม่ไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก กลบัมาเกิดเป็นมนุษย์

ในท่ีใด ๆ เขาจะเป็นผูเ้กิดในตระกกูลตํ่า อีกประการหน่ึงการทาํพลีกรรมบุคคลท่ีไม่ควรทาํพลีกรรม

ไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพนบัถือก็เป็นเหตุให้พบกบัความเสียหาย เร่ืองของพระเจา้อชาตศตัรู

หลงทาํพลีกรรมสักการะคนท่ีไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพนบัถือ ยอมคบสมาคมกบัพระเทวทตัจน

เป็นเหตุใหป้ลงพระชนมพ์ระราชบิดามีเร่ืองเล่าวา่  

พระเทวทตั คิดวา่ภิกษุเหล่าน้ี คือบริษทัของพระสารีบุตร คือบริษทัพระโมคคลัลานะท่านมีธุระ

ทาํคนละแผนกๆ แมเ้ราก็จะนาํพาธุระของคณะสักอยา่งหน่ึง แต่ขาดลาภสักการะเสียแลว้ ไม่อาจจะมี

บริษทัเกิดข้ึนได ้เอาเถิดเราจะร่วมมือกบัพระเจา้อชาตศตัรูทาํลาภสักการะให้บงัเกิด ดงัน้ีแลว้ทาํให้พระ

เจา้อชาตศตัรูท่านเล่ือมใสดว้ยการแสดงอิทธิปาฏิหาริย ์พระเจา้อชาตศตัรูก็ทรงเล่ือมใสพระเทวทตั 

ทรงยกย่องเป็นอสัตบุรุษมีพระประสงค์จะทาํสักการะแก่เธอจึงทรงบริจาคพระราชทานทรัพยเ์ป็น

อนัมากใหส้ร้างวหิารท่ีคยาสีสะประเทศไดพ้ระราชทานสําหรับอาหาร ๕๐๐ สํารับทุก ๆ วนัและได้

๑๑มงฺคลตฺถ. ๔/๒๖. 

                                                           



 

๑๑๕ 

 

เสด็จไปสู่ท่ีบาํรุงพระเทวทตัทั้งเยน็ทั้งเช้า ทา้วเธอทรงเช่ือคาํของพระเทวทตั ต่อมาปลงพระชนม์

พระราชบิดาไดต้ดัอุปนิสัยแห่งปฐมมรรคของตนเสีย ทรงประสบทุกข1์1

๑๒ 

 

๔.๕ สรุปผลการวเิคราะห์คุณค่าพลกีรรมในพทุธปรัชญาเถรวาท 

จากผลการวิเคราะห์จะเห็นไดว้า่ พลีกรรม มีวิวฒันาการมาจากความเช่ือเป็นเหตุและเป็น

แรงจูงใจใหม้นุษยเ์ร่ิมมีการทาํพลีกรรมเช่ือในพระเจา้ เช่ือในกฎแห่งกรรม มนุษยเ์กิดข้ึนมาในโลก 

และมีพฒันาการมาโดยลาํดบั เกิดความกลวั และมีความตอ้งการท่ีจะให้มีชีวิตรอดพน้จากอนัตราย

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความร้อน ความหิวกระหาย และความหนาว  

สมยัก่อน มนุษยน์บัถือแม่นํ้ า ภูเขา ตน้ไมพ้ระจนัทร์พระอาทิตยด์วงดาว และทุกส่ิงในเอก

ภพวา่มีชีวติเช่ือวา่ส่ิงต่าง ๆ ในโลกมีฤทธ์ิมีอาํนาจสามารถดลบนัดาลคุณ และโทษ ให้เกิดเหตุการณ์

ต่าง ๆ ทั้งทางดีและทางร้าย แมค้วามเช่ือทางวทิยาศาสตร์จะเจริญมีการรู้ทนัเหตุการณ์เหล่านั้นแต่ยงั

มีการทาํพลีกรรมกนัอยู ่ เพื่อการอุทิศตามความเช่ือเร่ืองภูตผีทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ เหล่านั้นก็ยงัฝัง

แน่นในจิตใจมนุษยเ์สมอมาทาํใหม้นุษยห์าวธีิท่ีทาํใหต้นเองปลอดภยัจากอนัตรายเหล่านั้นจึงทาํการ

เซ่นสรวงบชูา เพื่อใหคุ้ม้ครองป้องกนัภยัให ้ 

พลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๕ ประการ คือ 

๑. ญาติพลี หมายถึง การสงเคราะห์ญาติ ซ่ึงตกในสถานะลาํบากตอ้งการความช่วยเหลือ

โดยประสบภยัพิบติัต่างๆ ก็ดีคราวป่วยไขก้็ดี คราวเข็ญใจก็ดี ไม่ดูหม่ินดูแคลน ช่วยเหลือตามกาํลงั

ตามสถานะของตน ใหญ้าติไดค้วามอบอุ่นใจ มีกาํลงัใจในอนัทาํมาหากิน  

๒. อติถิพลี หมายถึง การตอ้นรับแยกผูม้าถึงถ่ิน ดว้ยอาหาร ดว้ยท่ีพกัโอภาปราศรัยตาม

สถานะ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง ปฏิสันถาร ไดแ้ก่  การตอ้นรับแขกผูม้าถึงถ่ิน, การตอ้นรับปราศรัย มี 

๒ ประการ ไดแ้ก่ อามิสปฏิสันถาร และธมัมปฏิสันถาร 

๓. ปุพพเปตพลี ในพระพุทธศาสนาตามความหมายทางภาษานั้น  มาจากคาํวา่ ปุพพกรรม 

กับคาํว่า เปรต และคาํว่า พลี ซ่ึงในทั้งสามคาํดังกล่าวน้ีมีความหมายท่ีต่างกันคือ ปุพพกรรม 

หมายถึง กรรมของมนุษยท่ี์ไดส้ร้างไวใ้นโลกมนุษย ์เปรต หมายถึง ผลของกรรมท่ีไดก้ระทาํไวใ้น

โลกมนุษยท่ี์ส่งผลให้มาเกิดในภพภูมิของเปรต และคาํว่า พลี หมายถึงการสละเพื่อบูชาให้แก่ผูท่ี้

ล่วงลบัไปแลว้ ดงันั้น ปุพพเปตพลี หมายถึง การทาํบุญอุทิศให้ผูต้าย ตามประเพณีนิยมของตระกูล 

เช่น ทาํบุญ ๗ วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั ทาํบุญปี ทาํบุญในเทศกาลตรุษ 

๑๒จาํนงค ์ทองประเสริฐ, พัฒนาการทางวัฒนธรรมไทย, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๒๒. 

                                                           



 

๑๑๖ 

 

๔. ราชพลี หมายถึง การเสียภาษีอากรให้กบัรัฐบาลตามขนมธรรมเนียม ตามกฎหมายท่ี

รัฐบาลไดต้ราข้ึนไว ้เพื่อบาํรุงกาํลงัส่วนรวม เพื่อให้ความมัน่คงสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ เช่น บาํรุง

พระราชาช่วยเหลือทางราชการ เสียภาษีให้รัฐ การกระทาํให้มีกาํลงัโดยอาศยัอาํนาจรัฐ นัน่คือการ

ช่วยเหลือทางราชการจะทาํให้เราเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความเคารพเกรงใจจากเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง 

และยงัอาจไดรั้บประกาศเกียรติคุณหรือเหรียญตราตามระเบียบราชการดว้ย  

๕. เทวตาพลี หมายถึง การบูชาเทวดาอารักษ ์ตามเทวสถานต่าง ๆ ท่ีตนเคารพนบัถือ และ

การทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา ขอ้น้ีก็เช่นเดียวกบัปุพพเปตพลีการทาํบุญอุทิศให้ผูล่้วงลบัไปแลว้นัน่ เป็น

ส่ิงท่ีแสดงโดยขอ้เท็จจริง ไม่ไดท้าํให้เรามีกาํลงัเขม้แข็งหรือมัน่คงอย่างไรแต่การบูชาบ่วงสรวง

เทวดาก็มีอยูทุ่กมุมโลก ไม่วา่จะเป็นชนชาติศาสนาใด ต่างกนัก็แต่เพียงรายละเอียดเท่านั้น 

ลกัษณะของการทาํพลกีรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๒ ลกัษณะ  

ลกัษณะของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ปรากฎลกัษณะของการทาํพลีกรรม

ทางดา้นบุคคล และลกัษณะการทาํพลีกรรมทางดา้นวตัถุ ดงัน้ี 

๑.  การทําพลีกรรมด้านบุคคล บุคคลท่ีควรทาํพลีกรรม หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตอ้ง

ตามหลกัมงคลดว้ยการเร่ิมจากการพฒันาตนเองตามฐานะของการสร้างชีวิต มีการไม่คบคนพาล 

คบหาบณัฑิตรู้จกัพลีกรรมบุคคลท่ีควรทาํพลีมีการศึกษาดี เป็นพหูสูต คงแก่เรียนมีระเบียบวินยัเป็น

แนวทางแห่งการปฏิบติัเล้ียงดูมารดาบิดา บุตรภรรยา พร้อมดว้ยการสงเคราะห์ญาติ ตามท่ีกล่าวมาน้ี

เป็นขั้นแรกของการสร้างฐานในการดาํเนินชีวิต บุคคลท่ีควรทาํพลีกรรมหรือปูชนียบุคคลท่ีสมควร

ไดรั้บการสักการะพลีกรรมมี ๕ ประเภท คือ 

๑. พระสัมมาพุทธเจา้ พระองคท์รงเป็นปูชนียบุคคลของพุทธบริษทัใน  

๒. พระอริยสงฆส์าวก พระสงฆเ์ป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน  

๓. มารดา บิดา เป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดา  

๔. ครู อาจารย ์เป็นปูชนียบุคคล ของศิษยานุศิษย ์ 

๕. พระมหากษตัริยเ์ป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร  

บุคคลดงักล่าวขา้งตน้นั้น จดัเป็นปูชนียบุคคล ควรค่าแก่การทาํพลีกรรมดว้ยการประพฤติ

ปฏิบติัตามเป็นอยา่งยิ่ง เพราะจกัทาํให้บุคคลผูท้าํพลีกรรมนั้น พบแต่ความสุขทั้งทางกาย ทางวาจา 

และทางใจไม่พบประสบซ่ึงความทุกขท์ั้งหลาย ซ่ึงบุคคลท่ีควรทาํพลีกรรม ดว้ยการใส่ใจบาํรุงเล้ียง

ดูและใหค้วามสาํคญัตามสมควรแก่ฐานะดุจไฟ เรียกวา่ อคัคิปาริจาริยา ไฟท่ีควรบาํรุงมี ๓ อยา่ง คือ 

๑. อาหุไนยคัคิ ไฟอนัควรแก่ของคาํนบัพลีกรรม ไดแ้ก่ บิดามารดา 

๒. คหปตคัคิ ไฟของเจา้บา้น ไดแ้ก่ บุตรภรรยา และคนในปกครอง 



 

๑๑๗ 

 

๓. ทกัขิไณยคัคิ ไฟอนัควรทกัษิณา ไดแ้ก่ สมณพราหมณ์ ท่านผูท้าํหน้าท่ีสั่งสอนผดุง

ธรรมผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ  

สรุป การพลีกรรมดา้นบุคคล จะมีผลหรือไม่ข้ึนอยูท่ี่การกระทาํของบุคคล การพลีกรรมจึงเป็น

กิริยาท่ีแสดงออกทางร่างกายวาจาและจิตใจ ในรูปแบบของการทาํความเคารพ พูดจา และความ

อ่อนน้อมต่อผูอ่ื้น การให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ดว้ยลกัษณะของการให้ หรือการบริจาคส่ิงของ

ตามสมควรแก่กาํลงัทรัพยแ์ละฐานะของตนและให้ความเคารพเช่ือฟังต่อบุคคลผูเ้ป็นใหญ่หรือเป็น

ผูน้าํถูปารหบุคคลเจดีย ์ 

๒. ลกัษณะของการทาํพลกีรรมทางด้านวตัถุ การพลีกรรม ต่อปูชนียวตัถุยอ่มมีผลอานิสงส์

มาก กล่าวคือทาํให้ได้บงัเกิดในภพภูมิท่ีสูง ๆ และสามารถบรรลุมรรคผลตามลาํดบัขั้นนั้นๆ ตั้งแต่

โสดาบนัถึงพระอรหันต์ได้ แต่สําหรับบุคคลผูไ้ม่กระทาํพลีกรรม ไม่ให้ความเคารพ ย่อมทาํให้ไป

บงัเกิดในภพภูมิชั้นตํ่ามีอเวจีนรกลกัษณะของการทาํพลีกรรมทางดา้นวตัถุปรากฏมีสังเวชนียสถาน

ถูปารหบุคคล  

๑. สังเวชนียสถาน สังเวชนียสถาน คือ สถานท่ีบุคคลผูมี้ศรัทธาควรระลึกนึกถึง พระปัญญาคุณ 

พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณ ของพระพุทธเจา้ท่ีพระองค์ทรงก่อตั้ง พระพุทธปรัชญาให้

เป็นท่ีปรากฏแก่ชาวโลกสังเวชนียสถาน ๔ แห่งน้ี กุลบุตรผูมี้ศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

จดัเท่ียวจาริกไปยงัสังเวชนียสถาน เพือ่การทาํพลีกรรมดว้ยจิตเล่ือมใสมีความระลึก ๔ ประการ  

๑. พระตถาคตประสูติในท่ีน้ี 

๒. พระตถาคตทรงยงัพระอนุตตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีน้ี 

๓. พระตถาคตยงัอนุตตรธรรมจกัรใหเ้ป็นไปในท่ีน้ี 

๔. พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว้ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีน้ี ชนในเท่ียวจาริก

ไปยงัพระเจดีย ์มีจิตเล่ือมใส เม่ือตายจกัเขา้สู่สุคติในโลกสวรรค ์

๒. ถูปาหรบุคคล  เป็นสถูปบรรจุอฐิั บริขารของบุคคลท่ีควรพลีกรรมมี ๔ ประเภท  

๑. พระสัมมาพุทธเจา้ 

๒. พระปัจเจกพุทธเจา้ 

๓. สาวกของพระตถาคตเจา้ 

๔. พระเจา้จกัรพรรดิ 

เม่ือชนเป็นอนัมาก ยงัจิตให้เล่ือมใสวา่น้ีเป็นสถูปของพระผูมี้พระภาคเจา้พระปัจเจกพุทธ

เจ้า พระอรหันต์สาวก เม่ือเห็นสถูปเจดีย์แล้วทาํจิตให้เล่ือมใส ย่อมสู่สุคติ แม้แต่ในพระเจ้า

จกัรพรรดิเม่ือเห็นสถูปของพระธรรมราชาหรือพระมหากษตัริยทุ์กพระองค ์ยงัจิตให้เล่ือมใสในพร

คุณพระองค ์เม่ือตายจกัเขา้สู่สุคติในโลกสวรรค ์มงคลสูตร จดัการพลีกรรมบุคคลท่ีควรพลีกรรม 



 

๑๑๘ 

 

เป็นอุดมมงคลประการหน่ึง การพลีกรรมของผูอ่ื้นท่ีพลีกรรมท่านผูมี้ตนอนัอบรมแลว้คนหน่ึงแล

แมเ้พียงครู่หน่ึงประเสริฐกวา่ผูบ้าํเรอไฟป่าตั้งร้อยปี 

๓. เจดีย์ หมายถึง ส่ิงก่อสร้างในพระพุทธศาสนา อนัควรแก่การเคารพนบัถือพลีกรรมทั้ง

สร้างเพื่อบรรจุอฐิัธาตุ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเป็นท่ีระลึก ส่ิงใดก็ตามท่ีใชเ้พื่อระลึก

ถึงพระพุทธเจา้ หรือคาํสอนของพระองค ์ส่ิงนั้นเรียกวา่ไดว้า่เป็นเจดีย ์ 

พุทธเจดีย ์คือ ส่ิงท่ีระลึกนึกถึงในพระพุทธปรัชญาเถรวาท ดงัเช่นในสมยัเม่ือพระพุทธองค ์

ยงัดาํรงพระชนม์อยู่นั้นพุทธศาสนิกชนนับถือกนัแต่พระไตรสรณะคม คือ พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ต่อเม่ือพระพุทธองค์เสด็จดบัขนัปรินิพพานแลว้จึงเกิดพุทธเจดียข้ึ์นในพระพุทธศาสนา

เจดีย ์หรือพุทธเจดียนิ์ยมแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของการสร้างอนุสรณ์หรือวตัถุท่ีใช้

บรรจุไวใ้นพระเจดียใ์นมหาปรินิพพานสูตรไดแ้บ่งพระเจดียไ์ว ้๔ ประเภท  

๑. ธาตุเจดีย ์ 

๒. ธรรมเจดีย ์ 

๓. บริโภคเจดีย ์ 

๔. อุทเทสิกเจดีย ์ 

ทั้งน้ียงัรวมถึงประติมากรรมต่างๆ ท่ีสร้างดว้ยถาวรวตัถุมีค่ามากนอ้ยบา้ง เช่น ทาํดว้ยเงิน

ทอง แกว้มณี ศิลาโลหะ ดิน ปูน และไม ้ลกัษณะการทาํพลีกรรม ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นหลกัการปฏิบติั

เพื่อความเจริญกา้วหนา้แห่งชีวติขอ้สาํคญัอยูท่ี่การรู้จกัเลือกทาํพลีกรรมบุคคล หรือวตัถุท่ีควรทาํพลี

กรรม ดว้ยเหตุน้ีพุทธศาสนิกชนควรทาํพลีกรรมในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อนาํพาให้ตนเอง และ

ครอบครัวไดรั้บประโยชน์คือความสุขจากการทาํพลีกรรมอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ลกัษณะ

ของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีลกัษณะของการทาํพลีกรรมทางดา้นบุคคล เพื่อความ

มุ่งหวงัในการทาํพลีกรรมบุคคลท่ีควรพลีกรรม และลกัษณะของพลีกรรมทางดา้นวตัถุ ปูชนียวตัถุ 

และปูชนียสถาน เพื่อเคารพสักการะ 



 
 

 

 

บทที๕่ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี ๑) เพื่อศึกษา

แนวคิดเก่ียวกบัพลีกรรม ๒) เพื่อศึกษาพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทและ ๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่า

พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือพระไตรปิฎกเป็นฐานสําคญั และ

จากหนงัสือวชิาการทัว่ไป บทวเิคราะห์รวมไปถึงการสอบถาม ขอคาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาผูรู้้

เก่ียวกบัพลีกรรม ตลอดจนงานวจิยัของสถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ไดน้าํขอ้มูลการ

วเิคราะห์เพื่อหาคุณค่าการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

 

๕.๑ บทสรุป 

๕.๑.๑ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพลีกรรม พบว่า พลีกรรม หมายถึง การบวงสรวง, 

เคร่ืองบวงสรวง, การบูชา, และส่วย ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการเสียสละส่ิงของต่าง ๆ ตลอดจนการสละ

ชีพเพื่อส่ิงท่ีตนหวงแหนก็จดัอยูพ่ลีกรรมเช่นเดียวกนั ในความหมายน้ีไดร้วมเอาส่วยหรือสินบนท่ี

จ่ายให้กบัผูมี้อาํนาจเหนือตนอนัเป็นเง่ือนไขในการต่อรอง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

เท่านั้ นโดยไม่หวงัผลแก่ส่วนรวม ถึงแม้การกระทํานั้ นจะถูกหรือผิดก็ตาม และพลีกรรม มี

วิวฒันาการมาจากความเช่ือซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้มนุษยมี์การทาํพลีกรรม พลีกรรมเกิดข้ึนเพราะ

มนุษยเ์กิดความกลวั และมีความตอ้งการท่ีจะให้มีชีวิตรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็น

ความร้อน ความหนาว และความหิวกระหาย 

สมยัก่อน มนุษยย์งัไม่เขา้ใจต่อเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนจึงนบัถือแม่นํ้ า ภูเขา ตน้ไมพ้ระจนัทร์

พระอาทิตยด์วงดาว และทุกส่ิงในเอกภพวา่มีฤทธ์ิมีอาํนาจสามารถดลบนัดาลใหคุ้ณ ให้โทษ ให้เกิด

เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและร้าย เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน มีความกลวัต่อภยัท่ีจะเกิดจนกลายมาเป็นความ

เช่ือท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมว้่ายุคน้ีความเช่ือทางวิทยาศาสตร์จะ

เจริญมากมีการรู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ก็ยงัมีการทาํพลีกรรมกนัอยู ่ เพื่อการอุทิศตามความ

เช่ือเร่ืองภูตผีรวมทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ วา่มีอาํนาจทาํให้เกิดข้ึนจึงทาํให้มนุษยห์าวิธีการท่ีจะทาํให้

ตนเองปลอดภยัจากอนัตรายเหล่านั้น จึงทาํการเซ่นสรวงบูชา เพือ่ใหส่ิ้งต่าง ๆ คุม้ครองป้องกนัภยั  

 



 

๑๒๐ 

 

๕.๑.๒ จากการศึกษาพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า ความหมายของพลีกรรมท่ี

ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท มี ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นพุทธพจน์ และส่วนท่ีนกัปราชญใ์นทางพุทธ

พุทธศาสนาไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไว ้ ท่ีเป็นพุทธพจน์ คือ หมายถึง การสละส่ิงของท่ีหามาไดต้ามกาํลงั

ของตน ไดแ้ก่บุคคลท่ีเคารพนบัถือ สักการบูชาแก่เทวดา ตามคติความเช่ือ เป้าหมายเพื่อการใชจ่้าย

ทรัพยใ์หเ้กิดความสุขความเจริญแก่ตนเอง และอนุเคราะห์ญาติมิตรบริวาร รวมไปถึงเพื่อป้องกนัภยั

ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ และความเป็นมาของการทาํพลีกรรมท่ีปรากฎในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ 

เกิดข้ึนจากความเช่ือเดิมมี ๓ ประการ  

๑. การทาํพลีกรรมยญั ไดแ้ก่ การบาํรุงพืชพนัธ์ธญัญาหาร ส่งเสริมการเกษตร  

๒. การแสวงหาความบริสุทธ์ิและการตั้งระบบวรรณะท่ีสูงกว่าด้วยการยอมรับนับถือ

ยนิยอมใหใ้ชอ้าํนาจปกครองตามหนา้ท่ีและสร้างระบบการอยูร่วมกนัในสังคมอยา่งมีระเบียบแบบ

แผนจนกลายเป็นทาํเนียมประเพณี 

๓. การพลีกรรม ท่ีเกิดจากการตั้งหลกัคาํสอนข้ึนใหม่ โดยอาศยัความเช่ือเดิมท่ีมีอยู่เป็น

รากฐานทางความคิด นาํเอาหลกัคาํสอนท่ีมีเหตุมีผล และเป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ไดน้ัน่คือ

อริยสัจ ๔ และกฎแห่งกรรมซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะนาํปฏิบติัใหเ้ขา้ถึงความสุข ความสงบ และความ

บริสุทธ์ิแห่งจิตใจ ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายสาํคญัในการทาํพลีกรรม มีอยู ่๒ ประเภท คือ  

๑. การทาํพลีกรรมตาหลกัธรรมสังคหวตัถุ ๔ ดว้ยการสงเคราะห์ผูท่ี้สมควรสงเคราะห์

ดว้ยการช่วยเหลือใหส่ิ้งของท่ีจาํเป็นตามพดูจาเหมาะกบัภาวะกาละท่ีควร 

๒. การทาํพลีกรรมด้วยการอนุเคราะห์ ซ่ึงเก่ียวข้องกบับุคคลและวตัถุท่ีควรแก่การ

เคารพหรือคารวะธรรม ๖ คือ เคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์การศึกษาเก้ือกูล

ธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนกนั และเพื่อเป็นการประสานมิตรไมตรีปลูกฝังจิตสํานึกให้

บุคคลในสังคมมีความสุขสมานฉนัทไ์ม่เบียดเบียนกนัไม่แบ่งแยก  

ประเภทของพลีกรรมท่ีปรากฎในพุทธปรัชญาเถรวาทมี ๕ คือ  

๑. �าติพลี หมายถึง การสงเคราะห์ญาติ ซ่ึงตกในสถานะลาํบากตอ้งการความช่วยเหลือ

โดยประสบภยัพิบติัต่าง ๆ ก็ดี คราวป่วยไขก้็ดี คราวเขญ็ใจก็ดี ไม่ดูหม่ินดูแคลนช่วยเหลือตามกาํลงั

ตามสถานะของตน ให้ญาติไดค้วามอบอุ่นใจ มีกาํลงัใจในอนัทาํมาหากิน เพื่อดาํรงชีพอยู่ในโลก

เป็นสุขสืบไป ญาติพลี เป็นลกัษณะของการสงเคราะห์ญาติท่ีเป็นสายโลหิต และญาติท่ีคุน้เคยโดย

การเสียสละวตัถุส่ิงของไปจนถึงการแนะนาํใหท้าํความดีทาํตนใหเ้ป็นคนเสมอตน้เสมอปลาย 

๒. อติถิพลี หมายถึง การตอ้นรับแขกผูม้าถึงถ่ิน ดว้ยอาหาร ท่ีพกั ดว้ยโอภาปราศรัยตาม

สถานะ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง ปฏิสันถาร ไดแ้ก่  การตอ้นรับแขกผูม้าถึงถ่ิน อาการเคร่ืองเผื่อแผ ่

การตอ้นรับปราศรัย มี ๒ ประการ ไดแ้ก่ อามิสปฏิสันถาร และธมัมปฏิสันถาร ตอ้นรับผูม้าเยือน



 

๑๒๑ 

 

ดว้ยวตัถุส่ิงของท่ีควรแก่การตอ้นรับและการทกัทายปราศรัยดว้ยวาจาปราศรัย ดว้ยวาจาท่ีไพเราะ

เป็นประโยชน์ก่อใหเ้กิดสามคัคีธรรมข้ึนระหวา่งเพื่อนมนุษย ์

๓. ปุพพเปตพลี หมายถึง การทาํบุญอุทิศใหผู้ต้าย ตามประเพณีนิยมของตระกูล เช่น ทาํบุญ 

๗ วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั ทาํบุญปี ทาํบุญในเทศกาลตรุษ ปุพพเปตพลี ยอ่มบาํรุงความรักความนบัถือ

ในบุรพบิดรของตนใหเ้จริญกุศลเป็นทางมาแห่งความรุ่งเรืองแห่งสกุลวงศ ์

๔. ราชพลี หมายถึง การเสียภาษีอากรให้กบัรัฐบาลตามขนมธรรมเนียม ตามกฎหมายท่ี

รัฐบาลไดต้ราข้ึนไว ้เพื่อบาํรุงกาํลงัส่วนรวม เพื่อให้ความมัน่คงสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ เช่น บาํรุง

พระราชาช่วยเหลือทางราชการ เสียภาษีใหรั้ฐ การกระทาํให้มีกาํลงัโดยอาศยัอาํนาจรัฐ การเสียภาษี

ใหรั้ฐโดยถูกตอ้งก็ไม่ตอ้งวิตกกงัวลวา่จะมีเจา้หนา้ท่ี ท่ีรัฐมาขู่กรรโชก เร่ืองภาษียอ้นหลงัอยา่งไรก็

ตามราชพลีโดยนยัใดก็ตาม ตอ้งใชโ้ภคทรัพยห์รือเงินเกือบทั้งนั้น  

๕. เทวตาพลี หมายถึง การบูชาเทวดาอารักษ ์ตามเทวสถานต่าง ๆ ท่ีตนเคารพนบัถือขอ้น้ีก็

เช่นเดียวกบัปุพพเปตพลี การทาํบุญอุทิศให้ผูล่้วงลบัไปแลว้เป็นส่ิงท่ีแสดงโดยขอ้เท็จจริง ไม่ไดท้าํ

ให้เรามีกาํลงัเขม้แข็งหรือมัน่คงอย่างไร แต่การบูชาบ่วงสรวงเทวดาก็มีอยูทุ่กมุมโลก ต่างกนัก็แต่

เพียงรูปแบบเท่านั้น และลกัษณะสําคญัของการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มี ๒ ลกัษณะ 

คือ การทาํพลีกรรมทางดา้นบุคคล และพลีกรรมทางดา้นวตัถุท่ีเป็นสัญลกัษณ์ตามความเช่ือ ส่วน

คุณค่าท่ีไดจ้ากการทาํพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เกิดข้ึนจากการทาํพลีกรรม ๕ คือ 

๑. การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ญาติ ยอ่มเป็นท่ีรักใคร่แก่คนทั้งหลาย สร้างความสามคัคีใน

หมู่คณะ ยึดเหน่ียวนํ้ าใจคนอ่ืนได้ และเป็นแบบอย่างในการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้เกิดข้ึนใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

๒. ผลจากการตอ้นรับปฏิสันถาร ย่อมได้มิตรไมตรีมีบริวารเป็นท่ีรักของผูม้าเยือนช่วย

ป้องกนัอนัตรายไดรั้บการเคารพยกยอ่ง และสร้างความสามคัคีมีแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวติ 

๓. ผลของการทาํบุญอุทิศให้กบัเปตชน ยอ่มไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญจากเปตชน มีความ

มัน่คงในหมู่เครือญาติ และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิตท่ีดีงาม 

๔. ผลของการเสียภาษีบาํรุงราช ยอ่มไดป้ฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง มีความภาคภูมิใจใน

การมีส่วนช่วยเหลือประชาชนโดยส่วนรวม ไดรั้บคาํสรรเสริญยกยอ่งจากบณัฑิตทั้งหลาย ไดมี้ส่วน

ในการพฒันาชาติบา้นเมืองใหเ้จริญกา้วหนา้ และเกิดความเป็นระเบียบเคารพในสิทธิเสรีภาพ 

๕. ผลของการทาํบุญอุทิศให้เทวดา ยอ่มเป็นผูมี้นํ้ าใจอนังามมีอายุยืน มีความเจริญรุ่งเรือง

ในกิจการงาน ไดรั้บความคุม้ครองจากเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย ไดรั้กษาสภาพแวดลอ้มให้ความ

สมดุลทางธรรมชาติ ระลึกนึกถึงคุณความดีของเทวดา และเม่ือละจากโลกน้ีย่อมไปสู่สุคติโลก

สวรรค ์



 

๑๒๒ 

 

๕.๑.๓ จากการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท พบวา่ คุณค่าพลีกรรม

ในแต่ละดา้น ทั้ง ๕ ดา้น ดงัน้ี 

๑. ด้านการบํารุงตน คือ เนน้ไปทางการจดัสรรแบ่งโภคทรัพย ์หรือการบริหารทรัพยสิ์นท่ี

แสวงหามาได้ และใช้ปัญญาในการใช้จ่ายทรัพยไ์ม่เป็นทาสไม่ทาํตนให้เดือดร้อนไม่ทาํผูอ่ื้นให้

เดือดร้อน 

๒. ด้านครอบครัว คือ เน้นในเร่ืองของการสงเคราะห์ญาติด้วยอามิส และธรรมใน

ครอบครัวท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหค้รอบครัวมีความมัน่คง มีความรักความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั  

๓. ด้านการศึกษา  จะเน้นเร่ืองการเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีให้แก่ศิษย ์ส่วน

ศิษย ์เม่ือไดรั้บวชิาการความรู้จากครูอาจารย ์จากสถาบนัการศึกษาแลว้ ก็ประพฤติธรรมสมควรแก่

ศิษย ์คือ ให้ความเคารพ ครูอาจารย ์รู้จกัเห็นอกเห็นอกใจผูอ่ื้น และพยายามปลูกฝังให้รู้จกัสํานึก

รับผดิชอบร่วมกนั 

๔. ด้านสังคม รู้จกัการเสียสละนาํเอาหลกัธรรมมาแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมให้คนในสังคม

ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขใหเ้กียรติ เคารพนบัถือต่อกนั ช่วยส่งเสริม สนบัสนุนให้คนไดอ้ยูร่่วมกนั

ในสังคมมีความสุขและอยูร่่วมกนัดว้ยการสงเคราะห์ และอนุเคราะห์ 

๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นลกัษณะของการเสียสละเพื่อสงเคราะห์ สร้างคุณงาม 

ความดีแก่ตนเอง ละเวน้ในการทาํความชัว่ การสงเคราะห์ผูอ่ื้นมีจิตใจเมตตา ปรารถนาดีช่วยเหลือ

สงเคราะห์ รู้จกัรับผิดชอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ยึดความถูกตอ้งดีงาม ปฏิบติักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียมท่ีดีงามของสังคม 

 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู ้วิจ ัยมีข้อคิดเห็นท่ีจะ

เสนอแนะเป็นกรณีศึกษา สําหรับสถาบนัครูอาจารย ์ผูน้าํทางศาสนา และภาครัฐในทุกภาคส่วนท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นนโยบายในการนาํไปปฏิบติั และปลูกฝังแก่เยาวชน ดงัน้ี 

๑. ด้านการบํารุงตน ควรมีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองของการจ่ายทรัพยใ์ชปั้ญญาในการ

ใช้จ่ายทรัพย์ไม่ เป็นทาสไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําผู ้อ่ืนให้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถาบนัการศึกษาควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจและตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดว้ย 

๒. ด้านครอบครัว ควรตระหนักถึงเร่ืองของการสงเคราะห์ญาติในครอบครัวเพาะเป็น

ปัจจยัพื้นฐานสําคญัท่ีจะทาํให้ครอบครัวมีความมัน่คง มีความรักความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั โดยเฉพาะ



 

๑๒๓ 

 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เช่น สถาบนัครอบครัวควรมีการจดัการให้ความรู้และวางแผนการอบรมให้

ความรู้แก่เยาวชนก่อนท่ีจะมีการจดทะเบียนสมรส 

๓. ด้านการศึกษา  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบนั โดยมากสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบติั

ตามกฎกติการะเบียบขอ้บงัคบัของสังคม เช่น นกัศึกษามีค่านิยมการยกพวกตีกนั โดยให้เหตุผลว่า

เพื่อศกัด์ิศรีสถาบนัไม่ใหใ้ครมาดูหม่ินลบหลู่ เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ของ

สถาบนัและกฎหมายบา้นเมือง และเป็นการยกยอ่งสถาบนัท่ีผิด ดงันั้นครูและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งควร

สร้างจิตสาํนึก และตระหนกัใหม้าก ในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์

๔. ด้านสังคม  จะตอ้งรู้จกัการเสียสละ สอนให้คนในสังคมไดรู้้จกัสํานึกในการอยูร่่วมกนั

ยอมรับนบัถือเคารพในสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง เคารพในสิทธิหนา้ท่ีคนอ่ืนยกยอ่งให้เกียรติกนัและกนั 

มองเห็นความสําคญัของผูอ่ื้นรู้สึกสํานึกในความสําคญัของคนอ่ืน เพราะคนมีความเห็นแก่ตวั เห็น

แก่ไดอ้ยา่งเดียวในส่วนน้ีคนท่ีรับผิดชอบหลกัเลยคือหน่วยงานภาครัฐควรมีการจดันโยบายท่ีเป็น

รูปธรรมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  

๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการดาํเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขควรเร่ิมท่ี

สถาบนัหลกัคือถาบนัครอบครัว เม่ือสถาบนัครอบครัวมัน่คงแลว้ สถาบนัการศึกษาก็ยอ่มง่ายแก่การ

อบรมสั่งสอน แลว้จะส่งผลสะทอ้นไปถึงสังคมปลูกฝังให้มีความกตญั�ูกตเวที และสอนให้เกิด

ความรัก ความภาคภูมิใจ รู้จกัสิทธิหน้าท่ีตนเองโดยการรู้จกัรับผิดชอบ ปฏิบติัหน้าท่ีของตน ยึด

ความถูกตอ้งดีงามเป็นหลกัปฏิบติัตลอดจนกฎระเบียบ ขอ้ระเบียบ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม

ของสังคม 

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์พลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ีอาจยงัไม่ครอบคลุม

ถึงประเด็นท่ีลึกซ้ึง และเก่ียวขอ้งกบับุคคล เน่ืองจากผูว้จิยัยงัขาดประสบการณ์และระยะเวลาในการ

ทาํวจิยัจึงไดก้าํหนดหวัขอ้ในการทาํวจิยัไวใ้หผู้ส้นใจท่ีจะศึกษาในโอกาสต่อไป 

๑. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพลีกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกบัมหายาน 

๒. ศึกษาการประยกุตใ์ชพ้ลีกรรมตามแนวพุทธปรัชญาในการดาํเนินชีวติในสังคมปัจจุบนั 
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พระธรรมปิฎก(ป.อ.  ปยุตฺโต) .  พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์.  พิมพ์คร้ังท่ี ๑

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๒. 

______. พุทธวธีิในการสอน. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๗. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 



 

๑๒๕ 

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) ผศ.ดร. มองศาสนามองปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพช่์อระกา, ๒๕๕๐. 

พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีร์อภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี์บริษทัประยรูวงศพ์ร้ินต้ิง

 จาํกดั, ๒๕๔๗. 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติปัฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวนัการพิมพ,์ 

 ๒๕๔๙. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

 นานมีบุค๊พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖. 

วศิน อินทสระ. หลกัคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาเถรวาท (พุทธปรัชญาเถรวาท). พิมพค์ร้ังท่ี ๕ 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 

สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์ (พิมพ ์ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

 ธรรมสภา, ๒๕๓๙. 

สมภพ ชีวรัฐพฒัน์. มงคลธรรมกับคุณภาพชีวิต. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : นานาส่ิงพิมพ,์ 

๒๕๔๐. 

สันติ เล็กสุขุม. เจดีย์ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๒.

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์ติชน, ๒๕๔๐. 

สุนทร ณ รังษี รศ.ดร. ปรัชญาอินเดียประวัติและลัทธิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๐. 

สุวฒัน์ จนัทร์จาํนงค.์ ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกบัปรัชญาและศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพอ์ลีนเพรส, ๒๕๔๐. 

เสถียร พนัธรังสี ศ.พิเศษ. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพค์ร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพสุ์ขภาพใจ, 

๒๕๔๒.  

แสง จนัทร์งาม ศ.เกียรติคุณ. วิธีสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๔๐. 

______.พระพุทธศาสนาจากโอษฐ์. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : จุฬาบรรณาคาร, ๒๕๒๓. 

เอเดียน สนอดกราส. สัญลกัษณ์แห่งพระสถูป. แปลโดย ภทัรพร สิริกาญจนและคณะ. กรุงเทพมหานคร :

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗. 

  

  

 



 

๑๒๖ 

 

 ๒) บทความจากหนังสือรวมบทความ 

พระมหาประสพฤกษ ์จารุวาโท (รัตนยงค)์. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเร่ืองการบูชาใน

พระพุทธศาสนา”. ใน บัณฑิตศาส์น : พระพุทธศาสนา. รวบรวมและจดัพิมพโ์ดย บณัฑิต

วทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐ : ๑๒. 

 

 ๓) บทความในวารสาร  

กีรติ บุญเจือ ศ. “บทบาทของกระบวนทศัน์ในการสอนปรัชญา”. สาสศานต์ ปีท่ี ๓๐ ฉบบัท่ี ๑

(มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๘) : ๒๕๘. 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) ผศ.ดร. บัณฑิตศาส์น. บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวทิยาลยั. ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔- มีนาคม ๒๕๕๕) : ๑๓๕. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ผศ.ดร. “เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ”, สาสศานต์. ปีท่ี ๗ 

ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๔) : ๒๒. 

อาชวภู์ริชญ์ น้อมเนียน. “ศาสนาและวฒันธรรม”. สาสศานต์. ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๑. (พฤษภาคม – 

กรกฎาคม ๒๕๕๑) : ๕๐. 

  

๔) บทความจากเวบไซค์ (Web Site) 

 กรูู, “เร่ืองของการอุทิศบุญใหค้นอ่ืน,” ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔.  

<http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5d7f26661c717805> (12 Nov 2013) 

 ชยัรัตน์ จิตตแ์กว้, “รวมคาํพยานชีวติ,” ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๔. 

<http://pala-testimony.blogspot.com/> (25 Mar 2013) 

บล็อกโอเคเนชัน่, “ธรรมปฏิบติัสาํหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี,” ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=281536> (10 July 2013) 

 บล็อกโอเคเนชัน่, “มนตราแกปั้ญหาชีวิตพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ พลีกรรมดว้ยนํ้ ามนต์ธาตุส่ี”, ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๕๑.  

<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=234547> (25 May 2013) 

 สุจินตต ์วงษเ์ทศ, “ปล่อยไก่ พลีกรรม เคร่ืองเซ่น โชคลางตามวถีิพื้นเมือง,” ๓ มีนาคม ๒๕๕๔.  

<http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi> (20 Aug 2013)  

 อดิศกัด์ิ ทองบุญ, “บทความวเิคราะห์มหายญัในกฎูทนัตสูตร,” ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕. 

<http://www.mcu.ac.th/site/articlecontentdesc.php?article> (17 May 2013)  

 



 

๑๒๗ 

 

 ๕) วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์(สุเทพ ปสิวิโก) ดร. “ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรมของนกัศึกษา

 บณัฑิตวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๔๘”. รายงานการวจัิย 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบนัวิจยัญาณสังวร : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๔๘. 

พระจรัสพฒัน์ คมฺภีรธมฺโม (สาครเจริญ). “การศึกษาเปรียบเทียบการบูชาในพุทธปรัชญาเถรวาทกบั

 ศาสนาฮินดู”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

 มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

พระประเทือง ขนฺติโก (ศรีสมบูรณ์). “ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของโลกธรรม ๘ ตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๖. 

พระปลดัชยัมงคล กลฺยาโณ (ตาลอาํไพ). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกาํหนดคุณค่าชีวิตของมนุษย์

 ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

พระมหามานพ เจือจนัทร์. “การบูชายญัในพระไตรปิฏก”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวทิยาลยั : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 

พระมหามิตรชยั จารุวณฺโณ (วรสาร). “การศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมการทาํบุญแจกขา้วของชาวภู

ไทกบัปุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ”. 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

พระมหาสรรพสิทธ์ิ เนตฺตวโํส (เนตรวงศ)์. “การศึกษาเชิงวเิคราะห์การบูชาในพทุธปรัชญาเถวาท”. 

  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๘ 

 

ประวตัผู้ิวจิยั 

 

ช่ือ-นามสกุล : พระสังข ์ปภสฺสโร (เสริมแกว้) 

วนั เดือน ปี เกดิ  : ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ภูมิลาํเนา : ๕๐ / ๒ หมู่ ๑๐ ตาํบลระเวยีง อาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ 

   

อุปสมบท   

    พ.ศ. ๒๕๔๘ : วดัศรีสวา่ง ตาํบลระเวยีง อาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : วดัชยัมงคล ตาํบลระเวยีง อาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ 

รหสัไปรษณีย ์๓๒๑๓๐ 

   

การศึกษา   

     พ.ศ. ๒๕๕๐ : จบนักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนจงัหวดันครปฐม วดัมหาสวสัด์ิฯ

ตาํบลหอมเกร็ด อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

     พ.ศ. ๒๕๕๔ : พุทธศาสตรบณัฑิต (พธ.บ.) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

   

ประวตัิการทาํงาน   

     พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๓ : ครูสอนปริยติัธรรมหาสวสัด์ิวทิยา แผนกนกัธรรม ชั้นตรี – โท  

วดัมหานาคพุฒาราม ตาํบลหอมเกร็ด อาํเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม 

     พ.ศ. ๒๕๕๔–ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานทัว่ไปโครงการอบรม

กรรมฐานหลกัสูตร ๑๕ วนั วดัเขาบรรจบ รุ่นท่ี ๑ / ๒๕๕๔ 

     พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบนั : ครูพระสอนศีลธรรมประจาํโรงเรียน โรงเรียนบา้นหอมเกร็ด  

ตาํบลหอมเกร็ด อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
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